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Персонал 
поліції 01 



Покарано. За що? 

До дисциплінарної відповідальності було 
притягнуто 21 працівника. Серед них: 

14 – за порушення чинного законодавства 

1 -  за відсутність контролю за підлеглими 

1 -  за порушення обліково-реєстраційної 
дисципліни 

5 – за неналежне виконання службових 
обов'язків 

Персонал  
поліції 

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ 

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції 
постійно залучаються до несення 
служби з охорони публічного 
порядку на сесіях міської ради, 
вокзалі та на масових заходах , а 
також відряджаються для надання 
практичної допомоги підрозділам 
поліції ГУНП в Черкаській області 

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ 
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Некомплект кадрів 

Перевантаження, що призводить 
до перевтоми 

Неможливість надати 
працівникам повноцінний 
відпочинок у відповідності до 
трудового законодавства 

Недостатній рівень соціального 
забезпечення поліцейських 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає 22 
працівники (18 %) 

Найбільше не вистачає 
поліцейських СРПП (34 %), що 
створює додаткове навантаження 
на інших працівників СРПП, які 
вимушені заступати на чергування 
не в свою зміну. Також внаслідок 
цього, виникають проблеми з 
наданням відпусток 

За звітний період звільнено 10 
осіб, з них: 4 – за власним 
бажанням, 6 – за станом здоров'я. 

Відправлено на навчання 5 
кандидатів 

 Нагороджено, заохочено.  За 
що? 
Загалом заохочено 19 поліцейських за сумлінне 
виконання службових обов’язків 

 

 

 

77 

27 

80 КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

124 



Повідомлення 
громадян 02 



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

2 330 

Швидкість прибуття поліції  на місце 
події 

Середній час реагування на виклик складає 58 хв. 17 сек. 

 У відділі створено 2 СОГ: 

1 - працює вдень 

1 – у цілодобовому режимі 

 

Структура повідомлень  по видах 

Пограбування – 1,4 % 

Розбої –  0,09 % 

Крадіжки – 50,9 % 

Хуліганство – 0,6 % 

Угон – 1,2 % 

Шахрайство – 5,3 % 

Побиття – 14,1 % 

Сімейне насильство – 2 % 

Повідомлення  
громадян 

13 856 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 8138 

РОЗКРИТО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 82 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

10 

2 299 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 



Безпечні 
дороги 03 



ЗАГИНУЛО  
ОСОБИ 

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП) 

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ 

ВАНТАЖНІ 

МОТО 

84 %  

5% 

11 % 

ЛЕГКОВІ 

Безпечні  
дороги 

Заходи з покращення ситуації 
- На рівні місцевої влади вирішити питання щодо 
проведення ямкового ремонту дорожнього покриття 
на аварійно-небезпечних ділянках, де відсутнє 
дорожнє покриття. 
 
- 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 

-Роздача пам’яток з переліком санкцій за порушення 
ПДР 

-Створення гарячої лінії та спільні з громадськістю 
рейди проти порушників правил паркування 

. 

ТОП -4  

АВАРІЙНО-  НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК 

1.Вул. Соборна в'їзд у місто зі 
сторони м. Черкаси 

2.Вул. Кармелюка ділянка автодороги 
від залізничного переїзду до с. 
Велика Яблунівка 

3. Ділянка автодороги обласного 
значення Ротмістрівка-
Новомиргород, між селами Ташлик-
Пастирське 

4. Ділянка автодороги районного 
значення між селами Сунки-
Плескачівка 

На вищевказаних ділянках взагалі 
відсутнє дорожнє покриття 

У світлу пору доби 

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ 

Причини 

-Перевищення швидкості 

-Порушення правил маневрування 

-Недотримання дистанції 

-Порушення правил проїзду перехресть 

-Перебування водіїв у стані алкогольного чи 
наркотичного сп'яніння 

 

 

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ  43 

ЗАГАЛЬНА  
КІЛЬКІСТЬ ДТП 

52 

6 

6 

236 

27 
УГОНИ 

ДТП 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 6 



Що треба зробити задля покращання 
безпеки руху у районі 
 

- Провести обговорення змін транспортної 
інфраструктури міста, наразі місто та район 
потребує встановлення близько 180 дорожніх знаків 

 

- На рівні місцевої влади вирішити питання щодо 
проведення ямкового ремонту дорожнього 
покриття 

 

- Нанести дорожню розмітку, в тому числі 
пішохідних переходів, в районі взагалі відсутня 
дорожня розмітка 

 

-Виділити додаткові зони паркування біля міського 
ринку, ринку на ст. ім.Т.Г. Шевченка,  

 

-На паркувальних зонах біля торгових центрів, 
державних установ та організацій, встановити 
дорожні знаки «Місця для людей з обмеженими 
можливостями» у розрахунку не менше 1 такого 
знаку на 10 місць 

 

- Встановити відеокамери не менше 20 номерних та 
близько 30 по охороні публічного порядку в центрі 
міста по вул. Соборна та бульвар графа 
Бобринського, в місцях найбільшої концентрації 
людей 

Безпечні  
дороги 

19.07.2018 в м. Сміла по вул. Богдана Хмельницького водій автомобіля «ВАЗ-
21099» не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 
велосипедиста (дівчину-підлітка), яка отримала тілесні ушкодження різного ступеню 
тяжкості та була госпіталізована до дитячої Черкаської обласної лікарні. 

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

В ході розслідування було з’ясовано обставини події, встановлено винуватців, 
підготовлено матеріали справи та передано в суд для розгляду та прийняття рішення. 

В подальшому поліцейські ювенальної превенції провели ряд лекцій у 
навчальних закладах міста і району, звернувши особливу увагу на забезпечення 
безпеки руху велосипедистів та наголосили на важливості використання  захисного 
спорядження. 

ПРИКЛАДИ ДТП 
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 



Безпечні 
вулиці 04 



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

53 
ХУЛІГАНСТВА 

Безпечні  
вулиці 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 

 

-Не працює 

-Зловживає алкоголем , наркотиками 

-Раніше притягався до відповідальності 

-Вік 17 – 38 років 

 

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 

 

 

ЗАТРИМАНО 

34 
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБОЇВ 

11 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

11 ЗАТРИМАНО 

44 

5 

39 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

9 000 грн. 



ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Збільшити кількість патрулів у в темний час доби у 
наступних районах міста: Центр, Богдана, Машбуд, 
РПЗ, Шевченка 

-Відновити освітлення в місцях, де воно відсутнє 

-Встановити камери відеоспостереження в місцях, де 
найчастіше скоюють злочини, а саме: вул. 
Незалежності, 32, район привокзальної площі 
залізничної ст. ім.Т.Г.Шевченка, район магазина АТБ 
на вул. Б.Хмельницького, на перехресті вулиць 
Соборна - бульвар графа Бобринського, міський парк 
культури і відпочинку 

-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 міста. 

Вул. Незалежності, 32 

біля грального закладу 

 

Район привокзальної площі 
залізничної ст. 
ім.Т.Г.Шевченка  

 

Район магазина АТБ на  

вул. Б.Хмельницького 

 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ 



За допомогою 
громадськості було 
виявлено 10 фактів 
виготовлення та зберігання 
самогону.  

Поліцейськими складено 
10 адміністративних 
протоколів за ст.176 КУпАП. 

З незаконного обігу 
вилучено близько 7 кг 
наркотичних речовин  

Безпечні  
вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

75 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

1 
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 

 Центр міста. 

Вул. Незалежності, 32 

біля грального закладу 

 

Район привокзальної площі 
залізничної ст. ім.Т.Г.Шевченка  

 

Район магазина АТБ на  

вул. Б.Хмельницького 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

В районі на обліку поліції 
перебуває 366 осіб. Серед них: 

- 165 раніше засуджених 

-56 сімейних насильників 

- 27 осіб під адміністративним 
наглядом 

-118 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду  поліція 
провела 2912 відвідувань за 
місцем проживання осіб, що 
перебувають на обліку. 

Було проведено 2105 
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 з 20.00 до 07.00  

17 



Безпечне  
житло, оселя 05 



РОЗКРИТО 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 2 000 

47 000 

4 

4 

Безпечне житло,  
оселя 

РОЗКРИТО 

1185 
КРАДІЖОК 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

123 
ШАХРАЙСТВА 

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 

-Під приводом обміну грошей «старого зразка» на нові купюри 

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  

--Особи похилого віку, самотні громадяни у 
відідленій сільській місцевості  

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 85 000 

406 000  

100 

  57 



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 

-Забезпечити належну взаємодію зі 
Смілянським МРВ УПО в Черкаській області 

-- Провести спільну прес-конференцію з 
представниками компанії, що надає послуги 
мобільного зв'язку, де обговорити тему 
протидії мобільного шахрайства  з наданням 
рекомендацій громадянам та видачею 
відповідних інформаційних листівок 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

-Надіслано 30 запитів до банківських установ в рамках розслідувань 
кримінальних проваджень; 

 

-Надіслано 45 запитів до мобільних операторів; 

 

-Силами дільничних офіцерів поліції відвідано помешкання самотніх осіб 
та осіб похилого віку, під час яких роз’яснено ризики, за яких можна стати 
жертвою злочину; 

 

-Серед громадян розповсюджено пам'ятки «як не стати жертвою 
шахраїв»; 

 

-У місцеві ЗМІ та радіо періодично надається інформація, що містить 
рекомендації «як діяти, якщо невідомі особи намагаються зловживати 
вашою довірою». 



Безпека 
дітей 06 



Безпека дітей 

   1 
НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ  З 

ДІТЬМИ 

  24 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
складено 112 адміністративних протоколів. 

Відносно дорослих-90 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей-72; 

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 10; 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 6 

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 2. 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 22: 

Розшукано 13 безвісно-зниклих неповнолітніх. 

В дитячих закладах було проведено 43 лекцій та бесід на правову тематику та на 

тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу. 

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.  

13 Випадків зникнення 
дітей 

09.01.2018 у одному з сіл Смілянського району помер 9-місячний 

хлопчик. Родину малюка можна віднести до категорії 

«неблагополучних» сімей. Батьки мають 5 дітей, на четверо з яких 

позбавлені батьківських прав та вони проживають у «Будинках 

сімейного типу». Певний час родина перебувала під наглядом служби 

у справах дітей як «така, що потрапила до складних життєвих 

обставин». Під час з'ясування обставин смерті хлопчика було 

встановлено, що на днях дитина захворіла, почувалася погано та в неї 

була висока температура. Незважаючи на страждання  дитини мати 

зволікала та за медичною допомогою не зверталася, що призвело до 

смерті малюка.  За неналежне виконання батьківських обов'язків мати 

притягнута до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.184 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення («Ухилення батьків або 

осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством 

обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та 

виховання неповнолітніх дітей»). 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 2 

25 Злочинів проти дітей 

13 Знайдено дітей 

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям 

10 



Домашнє  
(сімейне)  
насильство 07 



Домашнє (сімейне)  
насильство 

100 
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ  З 
СІМЕЙ (СПІЛЬНО ЗІ СЛУЖБОЮ  У 
СПРАВАХ ДІТЕЙ) 

Що треба зробити? 

-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) 

-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 створити гарячу лінію для 
повідомлень про сімейне насильство 

ПРИТЯГНУТО ДО 

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СТ.173-2 КУпАП 
47 

100% 

5 

21 

5 НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ 



Зброя, 
вибухівка 08 



22 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ 

3 
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКО

Ю 

7 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ 

1627
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

3 
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ 

19 
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 
-посилити контроль за правилами зберігання та поводження з 
мисливською вогнепальною нарізною зброєю, продовжити перевірки 
власників зброї за місцем проживання, в разі виявлення порушень 
вживати заходів адміністративного впливу , анулювати дозволи та 
вилучати зброю 

- Збільшити кількість перевірок місць можливих каналів надходження 
ВЗ та вибухових  речовин,  а саме залізничної станції ім. Т.Г. Шевченка, 
автостанції м. Сміла, автостанції на міському ринку, автостанції на 
привокзальній площі, гральних закладів (вул. Незалежності, 32) тощо 

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

-- інформацію про проведення місячника добровільної здачі зброї 
висвітлювати у місцевих ЗМІ із обов'язковим розповсюдженням 
відповідних листівок серед населення міста та району, залучаючи при 
цьому дільничних офіцерів поліції та наряди секторів реагування 
патрульної поліції 

Поліцейські заходи 
-Силами нарядів секторів реагування патрульної поліції 
відпрацьовуються місця можливих каналів надходження ВЗ та 
вибухових  речовин,  а саме залізничної станції ім. Т.Г. 
Шевченка, автостанції м. Сміла, автостанції на міському ринку, 
автостанції на привокзальній площі, приміщення гральних 
закладів тощо 

- Перевіряються власники зброї за місцем мешкання 
(перевірено 1423 особи); 

-Власники зброї притягаються до адміністративної, 
кримінальної відповідальності за порушення порядку, правил 
зберігання, обліку та перереєстрації зброї (складено 87 
адміністративних протоколів) 

-Вирішується питання щодо анулювання дозволів на право 
зберігання зброї за порушення власниками чинного 
законодавства (анульовано 5 дозволів). 4 

Килограми 
вибухівки 
вилучено  

47 
Одиниць 

боєприпасів 
вилучено  



Довіра 
громадян 09 



Довіра громадян 
Що треба зробити? 

-Збільшити кількість брифінгів, прес-конференцій, 
круглих столів за участі керівництва відділу поліції 
та журналістів місцевих ЗМІ; 

-Забезпечити інформування органів місцевої 
влади, громади та представників місцевих ЗМІ 
про діяльність поліції на території обслуговування, 
стан злочинності та заходи, що вживаються для 
покращення криміногенної обстановки;  

-Залучати членів громадських формувань до участі 
в охороні публічного порядку та громадської 
безпеки, проводити спільні патрулювання, під час 
масових заходів тощо; 

-Покращити якість спілкування поліцейських з 
громадянами, для чого залучити спеціалістів-
психологів, провести відповідні семінари; 

- При забезпечення охорони публічного порядку 
під час проведення масових заходів проводити 
серед населення профілактичну та 
роз'яснювальну роботу, уважно прислухатися до 
нагальних проблем населення, що відноситься до 
компетенції поліції,  та спільно шукати шляхи 
вирішення проблем.   

 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  НА 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ  

РОБОЧИХ ГРУПАХ 

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 

З НАСЕЛЕННЯМ 

300 

9 316 

2 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри 

   65 
ОПРАЦЬОВАНО 

/  ВЖИТО 
ЗАХОДІВ 

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймається 
обґрунтоване рішення 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ 30 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 65 

Унікальні приклади 
спільної дії поліції та громади 
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо) 
 
Періодично на сесіях міської, районної ради та 
колегії райдержадміністрації начальник поліції 
виступає та інформує громаду про стан 
криміногенної обстановки на території 
оперативного обслуговування та вжиті заходи, 
також при вчиненні злочинів чи виникненні 
пригод, які викликають значний суспільний 
резонанс, керівництво поліції проводить 
брифінги, прес-конференції, круглі столи тощо за 
участю ЗМІ та громадськості. 
 
Аби попередити травматизм дітей на дорогах за 
ініціативи начальника відділу поліції поліцейські 
проводять  у навчальних закладах лекції на тему 
«Будь обережним на дорозі!» 
 

 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАХ 

65/1000 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

65 



Нагальні  
потреби  
поліції 10 



Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  
проблеми? 

-Передбачити в бюджеті Ротмистрівської, 
Балаклеївської, Тернівської та 
Березняківської ОТГ фінансування щодо 
виділення коштів на придбання 2 
автомобілів 

-Передбачити в бюджеті Ротмистрівської, 
Балаклеївської, Тернівської та 
Березняківської ОТГ фінансування щодо 
обладнання поліцейської станції  

-Залучити допомогу громадських 
організацій для проведення тренінгу та 
запрошення експерта з безконфліктного 
спілкування; 

-Включити в програму профілактики 
злочинності на 2019 рік питання ремонту 
кімнати затриманих європейських норм та 
стандартів створення належних умов для 
затриманих, приведення у відповідність їх 
матеріально-побутових та медико-
санітарних умов, згідно вимог 
Європейського комітету проти тортур та 
відомчих будівельних норм 

 

 

 

1. Закупити 5 автомобілів для роботи дільничних у віддалених 
населених пунктах: а саме селах Пастирське, Плескачівка, Макіївка, 
Носачів, Мале Старосілля; 

 

2. Створити та обладнати поліцейські станції у селах Балаклея, 
Ротмістрівка, Березняки, Тернівка; 

 

3. Приведення кімнати затриманих відділу поліції до європейських 
норм та стандартів створення належних умов для затриманих, 
приведення у відповідність їх матеріально-побутових та медико-
санітарних умов, згідно вимог Європейського комітету проти тортур та 
відомчих будівельних норм; 

 

4. Підвищити навички працівників поліції з деескалації конфліктів. 
 


