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20406 
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 10 СЕКУНД 2584 10  

сек. 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 17206 

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

1289 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

12156 

748 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

12 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

Середній час прибуття:  
 

- у місті – 5 хв. 25 сек.; 
 

- у районі – 16 хв. 38 сек. 
 

У відділі створено чотири СОГ, з яких: 
 

1 група – працює вдень; 
 

3 групи – заступають на цілодобове 
чергування; 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події 

Пограбування – 0,8 % 

Розбої – 0,004 % 

Крадіжки – 4 % 

Хуліганство – 0,04 % 

Викрадення автомобіля – 0,06 % 

Шахрайство – 0,8 % 

Побиття  –  1,3 % 

Сімейне насильство – 2,9 % 

Структура повідомлень за видами 
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- Перевищення швидкості. 
 

- Порушення правил маневрування. 
 

- Керування в стані сп'яніння. 
 

- Порушення правил проїзду перехресть. 

Причини 

 Розміщення соціальної реклами в соціальних 
мережах щодо дотримання ПДР; 
 Проведення зустрічей у навчальних закладах, 
автошколах та установах для формування 
нетерпимого ставлення до керування авто 
напідпитку; 
 Розповсюдження пам'яток про 
відповідальність осіб за порушення ПДР; 
 Проведення у навчальних та дошкільних 
закладах, на підприємствах, на територіях 
автостоянок і в автокооперативах лекцій, бесід, 
інформувань про стан дорожньо-транспортного 
травматизму, в тому числі дитячого, та з питань 
дотримання Правил дорожнього руху.  

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці) 

59% ЛЕГКОВІ 

34% ВАНТАЖНІ 

7% МОТО 

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ КОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ТОП 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК РАЙОНУ 

586 
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП 

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ 

ЗАГИНУЛО ОСІБ 

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ 

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП) 555 

12 

12 

183 

8 

18 

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ 

У світлу пору доби 
1. м. Звенигородка: пр. Шевченка 

2. м. Ватутіне: вул. Ювілейна 

3. м. Шпола: автодорога Н-16 

4. м. Тальне: вул. Гагаріна 

5. смт. Лисянка: вул. Київська 

6. смт. Катеринопіль: вул. Соборна 



Безпечні 
дороги 

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ 

25.10.2020 близько 3-ї год. до Звенигородського ВП ГУНП надійшло 
повідомлення від диспетчера відділення швидкої медичної допомоги що, в 
м. Звенигородка, по вул. Героїв Євромайдану на розвилці автодоріг Лисянка – 
Умань – Черкаси сталося ДТП та є травмовані особи. На місце події терміново 
направлено СОГ. В ході проведеної роботи було з'ясовано обставини події та 
встановлено винуватця події. 
Водій автомобіля іноземного виробництва класу «Люкс» не вибрав безпечної 
швидкості руху, не впорався із керуванням (перебував у стані сп'яніння), 
допустив зіткнення із деревом, яке росло на узбіччі дороги та в наслідок чого 
автомобіль перекинувся. В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження у 
вигляді забоїв. В даному авто перебували ще двоє пасажирів, один з яких 
отримав тілесні ушкодження у вигляді ЗЧМТ, гематом, забоїв, перелом ребр. 
Інший отримав тілесні ушкодження у вигляді відриву правої верхньої кінцівки 
та помер на місці. На разі слідчим управлінням Головного управляння 
Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове слідство по 
кримінальному провадженню за ст.286 ч.2 КК України. 

- Встановити знаки з попередженням про 
місця концентрації ДТП.  
 

- Поновити  або нанести дорожню 
розмітку, особливу увагу звернути на 
розмітку  пішохідних переходів. 
 

- Установити обмежувачі швидкості 
(«лежачі поліцейські») по в місцях 
концентрації ДТП 

Що треба зробити  

для покращання безпеки руху  

в районі 
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ХУЛІГАНСТВО 

Фактори ризику для жертв: 

-Стан алкогольного сп’яніння; 

-Розпиття спиртних напоїв з 
малознайомими людьми  

-Мав при собі, або вихвалявся значною 
сумою грошей, випадково демонстрував 
гаманець, або коштовні речі 

Хто жертви? 

Tиповий злочинець: 
 

- не працює; 

- зловживає алкоголем, наркотиками; 

- раніше притягувався до відповідальності; 

- вік 17 – 38 років. 

Хто злочинці? 

196 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

3 

193 3 

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

17 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

11 

10,3 тис. грн. 

17 
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МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ 

1. м. Звенигородка : 
пр. Шевченка, район 
магазину «АТБ» 
 

2. м. Ватутіне: 
вул. Ювілейна 
 

3. м. Шпола: вул. Соборна 
 

4. м. Тальне: вул. Соборна 

 

5. смт. Катеринопіль: 
вул. Соборна 
 

6. смт. Лисянка: 
вул. Небесної сотні 

 Встановити камери відеоспостереження 
з можливістю розпізнавання номерних 
знаків автотранспорту в Стеблівській, 
Шполянскій, Селищанській, Водяницкій ОТГ 
та відновити роботу камер в смт. 
Катеринопіль; 

 Під час відвідування помешкань 
громадян здійснювати профілактичні 
бесіди з врученням інформаційних листівок 
з рекомендаціями стосовно особистої 
безпеки та запобігання вчиненню 
насильницьких злочинів; 

 В залежності від стану оперативної 
обстановки на вулицях та інших 
громадських місцях організовувати та 
проводити оперативно-профілактичні 
відпрацювання окремих населених пунктів 
району спільно з громадськими 
формуваннями з охорони громадського 
порядку. 

Що треба зробити? ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

19.05.2020 о 05:09 год. до поліції надійшло 
повідомлення від жит. с. Шевченкове, 
Звенигородського району, що 19.05.2020 
близько 04:43 год. спрацювала 
сигналізація на банкоматі «ПриватБанк», 
який розташований в с. Шевченкове, 
Звенигородського району, у приміщенні 
гуртожитку Шевченківського коледжу, 
який на час карантину не працює, охорона 
відсутня, відеоспостереження вимкнуто. 
На місце пригоди направлено СОГ та 
встановлено, що 19.05.2020 близько 04:40 
год. невідомі особи із застосуванням 
підриву, ймовірно невстановленою 
газовою сумішшю, яка знаходилась в 
балонах, здійснили підрив банкомату 
«Приват Банк» та викрали грошові кошти в 
сумі 400 000 грн, після чого зникли з місця 
події. За вказаним фактом було розпочато 
досудове розслідування в кримінальному 
провадженні за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого  ч. 4 
ст. 185 «Крадіжка, вчинена у великих 
розмірах» та ч. 2 ст. 194 «Умисне 
пошкодження майна шляхом підпалу, 
вибуху чи іншим загальнонебезпечним 
способом» КК України. 

 До розкриття вказаного 
кримінального правопорушення 
було задіяно весь особовий 
склад Звенигородського ВП та 
працівників Управління карного 
розшуку ГУНП. В ході проведеної 
роботи здобуто фактичні данні 
причетності до вище вказаних 
злочинів двох осіб, які виявились 
громадянами Республіки Грузії. 
Даних осіб було затримано в 
м. Житомир згідно ст. 191 КПК 
України та поміщено до ІТТ. 
В подальшому повідомлено про 
підозру у скоєнні вказаного 
кримінального правопорушення 
та обрано міру запобіжного 
заходу у вигляді тримання під 
вартою терміном на 60 діб. 
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НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ 

За допомогою 
громадськості виявлено 
42 факти продажу 
алкогольних напоїв 
неповнолітнім. 
 
З незаконного обігу 
вилучено 1683гр. 
наркотичних речовин та 
знищено 987 
нарковмісних рослин .  

 Започаткувати нові напрямки 

профілактичної роботи з особами , що 

перебувають на обліку в поліції; 

 В разі виявлення систематичних 

порушень адміністративного 

законодавства клопотати перед судом 

щодо встановлення адміністративного 

нагляду за правопорушниками; 

 Систематично здійснювати 

проведення профілактичних перевірок 

за місцем мешкання осіб, які 

знаходяться на обліку в поліції; 

 Під час проведення  відпрацювань 

території обслуговування особливу увагу 

звертати на виявлення та 

документування правопорушень, 

пов’язаних з вживанням алкогольних 

напоїв в публічних місцях; 

 Клопотати перед адміністрацією 

Звенигородського району та м. Ватутіне 

щодо обмеження час продажу 
алкогольних напоїв з 20.00 до 07.00  

Що треба зробити? 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Місця підвищеної небезпеки: 
1. м. Звенигородка: пр. Шевченка 
район магазину «АТБ»; 
2. м. Ватутіне: вул. Ювілейна; 
3. м. Шпола: вул. Соборна; 
4. м. Тальне: вул. Соборна; 
5. смт. Катеринопіль: 
вул. Соборна; 
6. смт. Лисянка: вул. Небесної 
сотні. 

У районі на обліку поліції 
перебувають 1561 особа. 
Серед них: 
 26 адміннаглядних; 
 4 дитини правопорушника; 
 1021 підсудний; 
 29 осіб причетний до 

незаконного обігу наркотиків; 
 327 раніше судимих; 
 98 сімейних насильників; 
 56 - формальний нагляд. 
 

Протягом звітного періоду: 
 здійснено 1787 відвідувань 
за місцем проживання; 
 проведено 689 
профілактичних бесід. 

НАРКОЗЛОЧИНИ 

5 
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ 

63 

99 
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КРАДІЖОК 

Квартира 
Приватний будинок, 
дача, гараж 

Місце скоєння крадіжки 

 під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет; 
 під виглядом працівників банківських 
структур; 
 нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності. 

Види шахрайства 

56 ЗАТРИМАНО 

РОЗКРИТО 

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ 

270 

543 

ШАХРАЙСТВА 

1 
ЗАТРИМАНО 

РОЗКРИТО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

25 

84 

Спосіб проникнення 

Вільний доступ, 
злам дверей, вікон, воріт 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

297 тис. грн. 

106 тис. грн. 

16502  грн. 

 людина, яка нехтує правилами 
зберігання особистого майна; 
 людина, яка шукає занадто 
«привабливі» пропозиції в Інтернеті; 
 занадто довірливі люди або такі, які не 
обізнані з особливостями роботи 
державних установ і банків. 

Типова жертва 

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ 146 тис. грн. 
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 продовжти практику профілактичних 
відпрацювань населених пунктів 
Звенигородсько району із залученням 
громадськості; 

 розмістити в ЗМІ та на офіційному сайті в 
мережі інтернет пам'ятки «Як не стати 
об’єктом злочинного посягання»; 

 вийти з пропозиціями до органів місцевого 
самоврядування, щодо можливості виділення 
коштів на встановлення сигналізаційних 
систем в будинках проживання одиноких осіб 
похилого віку, з метою попередження  
вчинення відносно останніх правопорушень; 

 забезпечити проведення заходів 
направлених на профілактику та 
попередження вчинення шахрайських 
дій. Проводити профілактичні бесіди з 
громадянами на тему «як не стати жертвами 
шахраїв», а також вручати інформаційні 
листівки на тему «протидія шахрайств». Під 
час даної бесіди доводити до відома 
громадян способи вчинення злочинцями 
шахрайств за допомогою мобільних 
телефонів, а також інтернет-сайтів на яких 
громадяни здійснюють різноманітні покупки 
після чого залишаються без грошей та без 
замовленого товару.  

Що треба зробити? 

Надіслано 112 запитів до 
банківських установ у рамках 
розслідувань. 
 

Надіслано 149 запитів до 
мобільних операторів. 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Проведено 164 зустрічі з 
мешканцями району для 
роз’яснення ризиків, за яких 
можна стати жертвою злочину. 

Здійснено розміщення 
інформації на відеоборді в 
м. Звенигородка на 
центральній площі. 
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Безпека дітей 

Складено 2063 адміністративних протоколів: 
 стосовно дорослих – 2059; 
 за невиконання обов’язків з виховання дітей – 35; 
 за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 

тютюнових виробів – 3; 
 за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1; 
 за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 0; 
 стосовно неповнолітніх – 4. 
Розшукано 58 неповнолітніх, які  зникли безвісті. 
У дитячих закладах проведено 24 лекції і бесіди на правову 
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів. 

Що робила поліція? 

04.09.2020 до поліції надійшло повідомлення, що о 18:35 год. на 
вул. Богдана Хмельницького в м. Звенигородка дитина впала з будівлі 
5 поверху. На місце події негайно направлено слідчо-оперативну 
групу в повному складі. В ході проведеної роботи встановлено, що 
учениця однієї із Звенигородських шкіл, перебуваючи на даху 
занедбаного 5-ти поверхового гуртожитку колишнього ПТУ, з власної 
необережності, намагаючись повернутися з балкону 5-го поверху в 
середину приміщення через віконний отвір, втратила рівновагу, 
врезультаті чого впала на землю, отримала тілесні ушкодження з 
якими була госпіталізована до реанімаційного відділення 
Звенигородської ЦРЛ з попереднім діагнозом політравма. За даним 
факто розпочато кримінальне провадження за ч.1  ст.128 КК 
Україним.  

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ 

3 

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ 

ЗНИК 

? 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ   
З ДІТЬМИ 

23 

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ 

23 

3 

2 

42 

 забезпечити неухильне дотримання порядку розгляду 
звернень та повідомлень з приводу жорсткого поводження з 
дітьми або загрози його вчинення; 
 обстежувати умови проживання дитини в разі скоєння 
насильства, жорстокого поводження з нею або існування 
реальної загрози його вчинення; 
 обстежувати сім’ї, які опинились у складних життєвих 
обставинах, з метою виявлення фактів насильства в сім’ї 
стосовно дітей та залучення їх до найгірших форм праці. 

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ)? 

 разом зі службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та 
безпритульних дітей, які жебракують; 
 проводити регулярно перевірки за місцем проживання 
неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку, з 
метою контролю їх поведінки та місця перебування; 
 проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, 
перевіряти їх за місцем проживання з метою недопущення 
вчинення протиправних дій неповнолітніми та стосовно них. 

Що треба зробити поліції? 
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Домашнє 
(сімейне) 

насильство 

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ 

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ  
ІЗ СІМЕЙ (РАЗОМ ЗІ СЛУЖБОЮ  
У СПРАВАХ ДІТЕЙ) 

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ 

0 

1385 

1287 

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СТ. 173-2 КУпАП 

100 % 

608 

0 
358 

 Провести додаткове навчання з 
працівниками відділу з профілактики 
домашнього насильства (разом зі 
Службою у справах дітей, Центром 
соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, громадськими організаціями) 

 Працівникам ювенальної превенції 
збільшити кількість відвідувань дітей за 
місцем проживання, навчання, з метою 
виявлення дітей, що страждають від 
насильства 

 Разом з місцевою владою та 
громадськими організаціями створити 
гарячу лінію для повідомлень про 
сімейне насильство 

Що треба зробити? 
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Зброя, 
вибухівка 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  
ЗІ  ЗБРОЄЮ 

38 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ 
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ) 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ 

1 3,342 кг 2 

Упродовж 2020 року проведено 9 обшуків в осіб, 
що незаконно зберігали зброю. Загалом 
задокументовано 38 кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю, 
вибуховими речовинами або боєприпасами, 
вилучено 218 набоїв різного калібру, 6 обрізів, 
2 гвинтівки, 3 пістолети, 2 гранати, 1 одиницю 
холодної зброї та 3342 г вибухових речовин. 
Повідомлено про підозру 29-ти особам по 29-ти 
кримінальним правопорушенням. 

Поліцейські заходи 

Здійснити перевірки транспортних засобів та осіб, 
які перебувають на обліках органів Національної 
поліції (раніше судимих, осіб, що перебувають під 
адміністративним наглядом, та осіб, які вчиняють 
насильство в сім’ї, власників мисливської, нарізної, 
гладкоствольної, травматичної, газової та холодної 
зброї), з метою виявлення і вилучення викраденого 
автотранспорту, фактів перевезення 
незареєстрованої зброї, вибухових пристроїв, 
наркотичних речовин. 

Що треба зробити? 

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ 

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО  

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

1347 11 218 15 од. 
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Довіра 
громадян 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАХ 

194 /568 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 94 

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 61 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ 

76 

4106 
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ 

4106 

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення. 

 

Частина звернень 
розглядається за участю  
представників громадськості 
(членів груп безпеки). 
 

В мережі інтернент на сайті «Facebook» 
розміщено сторінку «Звенигородська 
поліція» де постійно висвітлюється 
робота поліції Звенигородського 
району. 
 
Працівниками поліції Звенигородського 
району проведено 45 бесід з 
населенням, на тему «Попередження 
травматизму дітей на дорогах». 
 

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ 

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ 

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО) 
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Персонал 
поліції 

189 
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ 

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники поліції Звенигородського 
району постійно залучаються до 
несення служби під час конвоювань, 
охорони адміністративних будівель, 
а також  до охорони публічного 
порядку під час  масових заходів. 

 Некомплект кадрів. 
 
 Перевантаження, що призводить 

до перевтоми. 
 
 Неможливість надати працівникам 

повноцінний відпочинок згідно з 
трудовим законодавством. 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

З початку  2020 року у 
відділі поліції працювали 
29 прикомандированих 
поліцейських з інших 
ГУНП. 

ДОДАНІ СИЛИ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

126 
ЧОЛОВІКИ 

63 

47 

ЖІНКИ 

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД 
3 РОКИ 

Некомплект складає  працівників 
(31,5 %). 
 
Найбільше не вистачає СРПП , що 
створює додаткове навантаження 
на працівників – чергування доба 
через добу . 
 
За звітний період звільнено 6 осіб, 
з них 4 – за власним бажанням,  2 
– у зв’язку з хворобою, 0 – за 
порушення дисципліни. 
 
Відправлено на навчання  
16 кандидатів. 

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 15 працівників.  
Всі стягнення накладалися за порушення 
вимог наказів НПУ та МВС. 
До кримінальної та адміністративної 
відповідальності працівники 
Звенигородського відділу не притягувались.  

Покарано. За що? 

 
Протягом 2020 року 3 працівники 
Звенигородського відділу поліції заохочені 
премією. 

Нагороджено, заохочено. За 

що?  
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Нагальні 
потреби 
поліції 

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ? 

Включити до програми Підвищення 
безпеки району на 2021 рік придбання: 
 автомобілів для забезпечення 
роботи поліції в районі; 
 квартир для працівників відділу 
(вивчення питання щодо забезпечення 
житлом поліцейських, які цього 
потребують). 
 
Передбачити в бюджетах ОТГ  та району 
фінансування на обладнання 
поліцейських станцій. 
 
Забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах з деескалації конфліктів під 
керуванням центру психологічної 
підтримки ГУНП в Черкаській області. 

Як планується вирішувати 

проблеми? 

1. Придбання 5-ти автомобілів для роботи сектору реагування патрульної 
поліції, 6-ти автомобілів для дільничних інспекторів поліції в визначених 
дільницях ОТГ. 
 

2. Створити та обладнати поліцейські станції у кожному ОТГ. 
 

3. Вирішення питання житла для сімей 15 працівників відділу. 




