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Персонал 
поліції 01 



Покарано. За що? 

До дисциплінарної відповідальності було 
притягнуто 9 працівників  за порушення 
службової дисципліни 

Персонал  
поліції 

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ 

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу  для охорони 
публічного порядку на масових 
заходах  

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ 
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Некомплект кадрів 

Перевантаження, що призводить 
до перевтоми 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

З початку 2018 року у відділенні 
поліції працював 1 відряджений 
працівник із Звенигородського 
відділу поліції ГУНП в Черкаській 
області. 

ДОДАНІ СИЛИ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає 13 
працівників (30,9%) 

Найбільше не вистачає 
працівників секторів реагування 
патрульної поліції 7 осіб, тобто 
35% від загальної штатної 
чисельності СРПП, що створює 
додаткове навантаження на 
кожного працівника СРПП. 

За звітний період звільнено 3 
особи, з них: 2– за власним 
бажанням,  1– по переведенню  в 
інші відомства 

Відправлено на навчання 2 
кандидатів 

 
Нагороджено, заохочено.  За 
що? 
Загалом заохочено 4 працівники поліції за 
сумлінне виконання службових обов’язків 
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25 ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

42 



Повідомлення 
громадян 02 



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

250 

Швидкість прибуття поліції  на місце 
події 

Середній час реагування  по району - 51 хв. 05 сек. 

У відділенні створено 1 СОГ та 1 ГРПП, які 
працюють у цілодобовому режимі 

 

Структура повідомлень  по видах 

Пограбування – 0,8 % 

Розбої – 0,8 % 

Крадіжки – 54,8 % 

Угон – 1,2 % 

Шахрайство – 7,2 % 

Побиття –  16,4 % 

Домашнє насильство – 4,09 % 

Повідомлення  
громадян 

     2518 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ    1893 

РОЗКРИТО ТЯЖКИХ ТА 
ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

21 

695 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО 



Безпечні 
дороги 03 



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ 

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП) 

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ 

ВАНТАЖНІ 

МОТО 

90,4%  

4,8% 

4,8 % 

ЛЕГКОВІ 

Безпечні  
дороги 

Заходи, які було проведено 
поліцейськими: 

-Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання Правил дорожнього руху 

-Проведення зустрічей у навчальних закладах, 
автошколах та установах задля формування 
нетерпимого ставлення до керування авто на 
підпитку 

-Проведення профілактичних бесід із водіями про 
недопущення  порушень Правил дорожнього руху   

-Спільні рейди з громадськістю, направлені на  
профілактику вчинення правопорушень 

. 

ТОП АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК 

1.Вул. Київська в смт. Лисянка 

2. Перехрестя вулиць Звенигородської, 
Бужанської та Небесної Сотні в смт. 
Лисянка. 

3. Спуск з гори при в'їзді до смт. Лисянка 
зі сторони м. Звенигородка. 

4. Спуск з гори при вїзді до с. Будище. 

 

 

У світлу пору доби 

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ 

Причини 

-Перевищення швидкості 

-Порушення правил маневрування 

-Недотримання дистанції 

-Порушення правил проїзду перехресть 

 

 

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ 42 

ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ 
ДТП 

11 

1 

2 

37 

3   УГОНИ 

ДТП 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 
 2 



Що треба зробити задля 
покращання безпеки руху у районі 

 
-Провести обговорення змін 
транспортної інфраструктури району 

 

-Відновити дорожню розмітку 

 

-Провести ремонт аварійно небезпечних 
ділянок дорожнього покриття: вул. 
Київська в смт. Лисянка, вул. Центральна 
в с. Бужанка, автодорога Р-04 від смт. 
Лисянка до виїзду із району в сторону 
Київської області.  

 

-Виділити додаткові зони паркування біля 
міського ринку 

 

-Встановити обмежувачі швидкості 
(“лежачі поліцейські”) біля шкіл на 
території населених пунктів району 

 

Безпечні  
дороги 

16.06.2018 на ділянці дороги між селами Бужанка і Тихонівка Лисянського 
району біля повороту до с. Бужанка водій автомобіля «ЗАЗ VIDA» не вибрав 
безпечної швидкості, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із автомобілем 
«VOLKSWAGEN POLO».  

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «ЗАЗ VIDA» отримала тілесні 
ушкодження та була госпіталізована до центральної районної лікарні. 

Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила доправлення 
постраждалої до лікувального закладу, оформила ДТП. 

В ході розслідування було з’ясовано обставини події, встановлено винуватця. 
Наразі вирішується питання про передання матеріалів до суду для розгляду та 
прийняття рішення. 

ПРИКЛАДИ ДТП 
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 



Безпечні 
вулиці 04 



Безпечні  
вулиці 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 

 

-Не працює 

-Зловживає алкоголем , наркотиками 

-Раніше притягався до кримінальної чи 
адміністративної відповідальності 

-Вік: 17 – 45років 

 

Хто жертви? 

Фактори ризику для жертв: 

-Стан алкогольно сп’яніння; 

-Рухався сам в темний час доби в слабо 
освітленому місці 

-Мав при собі, або випадково демонстрував 
гроші, або коштовні речі 

-Особи похилого віку 

-Жінки, що перебувають в темний час доби на 
вулиці самі 

 

    4 
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

4 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 1267 грн. 

4 



В смт Лисянка зловмисник серед білого дня намагався 

пограбувати жінку, вихвативши у неї з рук сумку. Свідком 

події стала працівниця поліції. Перебуваючи після добового 

чергування слідча Лисянського відділення поліції лейтенант 

поліції Катерина Ключник кинулась на допомогу потерпілій 

та застосувавши до нападника фізичну силу, затримала 

його. Після цього місце події прибув наряд поліції, який 

доставив грабіжника до відділення поліції для дачі показів. 

За вказаним фактом було відкрито кримінальне 

провадження за частиною 3 статті 15 (Замах на злочин) та 

частиною 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу 

України. Покарання за вчинення кримінального 

правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до 

чотирьох років.  

  
 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Збільшити кількість патрулів у зазначених 
місцях в темний час доби 

-Відновити освітлення в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини 

-Встановити камери відеоспостереження в 
місцях найчастішого скоєння злочинів, а також 
на кожному із виїздів населених пунктів. 

-Проводити роз’яснювальну роботу серед 
громадян, здійснювати виступи у ЗМІ за 
темами: «Як не стати об’єктом злочинного 
посягання» та «Первинні дії потерпілого у разі 
скоєння у відношенню нього злочину». 

 

 

Безпечні  
вулиці 

Центр селища 

Пл. Миру 

Вул. Незалежності 

 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ 



З незаконного обігу 
вилучено 2,1 кг 
наркотичних речовин, а 
також 380 нарковмісних 
рослин. 

Безпечні  
вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

9 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 

- Магазин “Народний” 

- Кафе-бар “Млин” 

- Кафе-бар “Аіст” 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

В районі на профілактичних 
обліках поліції перебуває 157 осіб.  

Серед них: 

- 30 раніше засуджених 

- 40 сімейних насильників 

- 2 особи під адміністративним 
наглядом 

- 34 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду поліція 
провела 38 відвідувань за місцем 
проживання осіб, що перебувають 
на обліку. 

Було проведено 65 
профілактичних бесід 

 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Що треба зробити? 

 
-Започаткувати нові напрямки 
профілактичної роботи з населенням; 

 

- Своєчасно ставити осіб на облік та 
під адміністративний нагляд 

 

- Збільшити кількість та якість 
проведення профілактичних 
перевірок за місцем мешкання осіб, 
які знаходяться на обліку в поліції; 

 

- Покращити виявлення та 
документування правопорушень, 
пов’язаних з вживанням алкогольних 
напоїв в публічних місцях, 
нелегальною торгівлею  

-Обмежити час продажу алкогольних 
напоїв  в нічний час (з 20.00 до 07.00)  

7 



Безпечне  
житло, оселя 05 



РОЗКРИТО 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

134200 

5 

5 

Безпечне житло,  
оселя 

РОЗКРИТО 

137 
КРАДІЖОК 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

18 
ШАХРАЙСТВ 

Місце скоєння крадіжки 

Квартира 

Приватний будинок 

Дачі, гаражі 

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ 

Вільний доступ 

Злам дверей, вікон, воріт 

 

 Види шахрайства 

-Під час купівлі товарів через мережу Інтернет 

-Під виглядом працівників банківських структур 

-Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності 

Типова жертва 

-Людина, що нехтує правилами зберігання 
особистого майна 

-Людина, що шукає занадто “привабливі” 
пропозиції в Інтернеті 

-Занадто довірливі люди, або такі, що 
необізнані з особливостями роботи 
державних установ та банків  

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 100000 

131000 

46 

47 

НАКЛАДЕНО АРЕШТІВ НА 
МАЙНО НА СУМУ 

89000 

ПРЕДЯВЛЕНО ПОЗОВІВ 
НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 134200  



Що треба зробити? 

-Розробити та розповсюдити пам’ятку “Як не 
стати жертвою крадіїв та захистити своє 
майно” 

- Провести інформаційну кампанію, 
спрямовану на захист персональних даних  
громадян від шахраїв; 

-Розробити та запустити програму маркування 
особистого майна 

-В рамках проведення оперативно-
профілактичних заходів під умовною назвою 
“Мігрант ” здійснити відвідування помешкань 
одиноких громадян похилого віку з метою 
проведення інформаційних бесід. 

-Посилити роботу дільничних з метою 
належного інформування населення про 
способи та методи скоєння злочинів. 

-Надіслано 23 запити до банківських установ в рамках розслідувань. 

 

-Надіслано 9 запитів до мобільних операторів. 

 

-Проведено  11 зустрічей з мешканцями району для роз’яснення ризиків за 
яких можна стати жертвою злочину. 

 

-В районній газеті «Понад Тікичем» розміщено пам`ятку-застереження “Як не 
стати жертвою шахраїв”. 

 

-Розміщено пам`ятку-застереження «Як не стати жертвою шахраїв» на офіційній 
сторінці Лисянського відділення поліції в соціальній мережі “Фейсбук”. 

 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 



Безпека 
дітей 06 



Безпека дітей 

1 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
складено 324 адміністративних протоколи. 

Відносно дорослих - 320; 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей - 10; 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 7: 

Розшукано 5 безвісно-зниклих неповнолітніх. 

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ) 
Забезпечити неухильне виконання порядку розгляду звернень та повідомлень з 

приводу жорсткого поводження з дітьми або загрози його вчинення. 

Проводити обстеження умов проживання дитини в разі скоєння насильства, 

жорстокого поводження з нею або існування реальної загрози його вчинення. 

Обстеження сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою 

виявлення фактів насильства в сім’ї відносно дітей та залучення їх до найгірших 

форм праці. 

Що треба зробити? 
Спільно з службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та безпритульних 

дітей, які жебракують.  

Проводити регулярно перевірки за місцем проживання неповнолітніх, які 

перебувають на профілактичному обліку в з метою контролю їхнього 

поводження і місцезнаходження.  

Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, перевіряти їх за місцем 

проживання з метою недопущення здійснення протиправних дій з боку 

неповнолітніх і в їхньому відношенні.  

В навчальних закладах провести лекції та бесід на правову тематику, а також на  

тему дій в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу. 

 

5 Випадків зникнення 
дітей 

1 Злочинів проти дітей 

5 Знайдено дітей 



Домашнє  
(сімейне)  
насильство 07 



Домашнє (сімейне)  
насильство 

103 
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

Що треба зробити? 

-Офіцерам 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, Службою у справах дітей, 
Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, громадськими організаціями створити 
гарячу лінію для повідомлень про домашнє 
насильство з метою здійснення належної 
профілактичної роботи в даному напрямку 
службової діяльності. 

ПРИТЯГНУТО ДО 

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СТ.173-2 КУпАП 
36 

100% 

97 



Зброя, 
вибухівка 08 



19 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ 

5 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З  ВИБУХІВКОЮ 

5 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ 

802 
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

2 
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ 

28 
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 

-Посилити контроль за правилами 
зберігання та поводження з мисливською 
вогнепальною нарізною зброєю 

- Збільшити кількість перевірок 
автовокзалів, для перекриття каналів 
надходження ВЗ та вибухових  речовин; 

-Додатково інформувати громадян про 
звільнення від кримінальної 
відповідальності при добровільній здачі 
зброї. 

Поліцейські заходи 
-Відпрацювання автовокзалів, для перекриття 
каналів надходження ВЗ та вибухових  речовин; 

- Перевірка власників зброї за місцем мешкання; 

-Притягнення власників зброї до 
адміністративної, кримінальної відповідальності 
за порушення порядку, правил зберігання, 
обліку та перереєстрації зброї; 

-Вирішення питання щодо анулювання дозволів 
на право зберігання зброї за порушення 
власниками чинного законодавства; 

-Зупинка та перевірка транспортних засобів з 
метою попередження незаконного обігу зброї та 
боєприпасів 

202 
ОДИНИЦЬ 

БОЄПРИПАСІВ 
ВИЛУЧЕНО 



Довіра 
громадян 09 



Довіра громадян 
Що треба зробити? 

-Залучати громадян до участі в 
охороні публічної безпеки та порядку.  

-Проводити спільні рейди із членами 
громадських формувань, з метою 
підтримання публічної безпеки та 
порядку на території 
облслуговування. 

-Створити різні, в тому числі 
дистанційні та анонімні канали участі. 

-Покращити інформування жертв 
злочинів про хід розслідування їх 
справ; 

-Покращити якість спілкування 
поліцейських з громадянами; 

-Покращити інформування громади 
про роботу поліції в районі; 

 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  НА 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ  

РОБОЧИХ ГРУПАХ 

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 

З НАСЕЛЕННЯМ 

36 

1739 

3 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри 

248 
ОПРАЦЬОВАНО /  
ВЖИТО ЗАХОДІВ 

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймаєтся 
обґрунтоване рішення 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ 

15 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 8 

15 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 

Унікальні приклади 
спільної дії поліції та громади 
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо) 
 
 
Аби попередити травматизм дітей на дорогах за 
ініціативи начальника відділення поліції 
поліцейські провели вуличну акцію «Урок з 
поліцейським!» 
 
Участь у заході на території  Лисянського НВК 
взяли керівництво і співробітники поліції. 

 КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАЇХ 

64/55 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

248 



Нагальні  
потреби  
поліції 10 



Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  
проблеми? 

-Включити в програму Профілактики 
злочинності Лисянського району на 2019 
рік закупку двох автомобілів для 
дільничних та працівників СРПП; 

-Передбачити в бюджеті Бужанської ОТГ 
фінансування щодо відкриття та 
обладнання поліцейської станції 

-В системі службової підготовки провести 
заняття із психологом під час якого 
підвищити навички кожного, без винятку, 
поліцейського з урегулювання конфліктних 
ситуацій. 

-Включити в програму Профілактики 
злочинності Лисянського району на 2019 
рік можливість закупівлі оргтехніки для 
потреб Лисянського відділення поліції та 
службових автомобілів; 

-Звернутись із листами до сільських рад та 
ОТГ  про можливість прийняття ними 
програм профілактики злочинності на 
2019-2020 роки. 

1. Придбання 2 службових автомобілів для роботи дільничних  офіцерів 
поліції у віддалених населених пунктах Лисянського району. 

 

2. Придбання 2 службових автомобілів, обладнаних проблисковими 
маяками для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням 
безпеки дорожнього руху. 

 

3. Створення та обладнання поліцейської станції у с. Бужанка. 

 

4. Підвищення навичок працівників поліції з деескалації конфліктів 
шляхом участі в психологічних тренінгах. 
 


