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Персонал 

поліції 01 



Покарано. За що? 

До дисциплінарної відповідальності було 
притягнено 8 працівників. Серед них: 

4 – за порушення обліково-реєстраційної 
дисципліни 

4 -  за невиконання вимог Дисциплінарного 
статуту та наказів Національної поліції 

Персонал  
поліції 

З ДОСВІДОМ  

РОБОТИ БІЛЬШ 

НІЖ 3 РОКИ 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ 

Окрім виконання прямих функціональних 
обов’язків, працівники  відділу поліції 
постійно залучаються до конвоювань, 
чергування в приміщенні Звенигородського 
районного суду, несення служби на постах під 
час відпрацювання спеціальних операцій, а 
також та для охорони публічного порядку на 
масових заходах  

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ 

КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

-Некомплект кадрів 

-Перевантаження, що призводить до перевтоми 

-Неможливість надати працівникам повноцінний 

відпочинок у відповідності до трудового 

законодавства 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 

ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає 36 працівників 
(43 %) 

Найбільше не вистачає поліцейських 
СРПП (41 %), що створює додаткове 
навантаження на працівників – всі 
працівники СРПП чергують через 
добу  

За звітний період звільнено 8 осіб за 
власним бажанням 

Відправлено на навчання 8 
кандидатів 

Нагороджено, заохочено.  За 

що? 
Загалом заохочено 5 працівників поліції. Серед 
них: 

2 - За розкриття тяжких злочинів  

3 – За сумлінне виконання службових обов’язків 

Серед заохочень були – премії, почесні грамоти, 
подяки від голови райдержадміністрації 

 

 

32 

15 

15 КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

83 



Повідомлення 

громадян 02 



ЗЛОЧИНІВ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

1170 

Кількість нарядів у відділі 

У відділі створено 2 СОГ (основна та резервна) та 2 
групи реагування патрульної поліції: 

1 – м. Звенигородка та Звенигородський район 

1 – м. Ватутіне 

 

Структура повідомлень  по видах 

Пограбування – 0,28 % 

Розбої – 0,28 % 

Крадіжки – 58,2 % 

Хуліганство – 0,56 % 

Незаконні заволодіння  

транспортними засобами  – 2,1 % 

Шахрайство - 6,7 % 

Тілесні ушкодження  -  3,78 % 

Сімейне насильство – 0,4 % 

Повідомлення  
громадян 

6610 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

В СЕРЕДНЬОМУ НАДХОДИТЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДНЯ 18 

ВИЇЗДІВ НА 

МІСЦЕ ПОДІЇ 6205 

РОЗКРИТО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 63 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 

ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 4 

1789 

АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 



Безпечні 
дороги 03 



ЗАГИНУЛО  

ОСОБИ 

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  

ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП) 

ПОСТРАЖДАЛО  

ОСІБ 

ВАНТАЖНІ 

МОТО 

71,3 %  

7,5% 

20,3 % 

ЛЕГКОВІ 

Безпечні  
дороги 

Заходи з профілактики дорожньо- 

транспортних пригод та недопущення 

травмування громадян 
 

- Здійснювати обстеження вулично-шляхової мережі і об’єктів 
дорожнього сервісу на території обслуговування відділу, а 
також ревізію місць концентрації ДТП та проводити заходи 
щодо усунення причин і умов, що знижують рівень безпеки 
дорожнього руху. 
- Запровадити на постійній основі 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.  
- Проводити цільові профілактичні заходи на території 
Звенигородського району та міста Ватутіне із залученням 
працівників Управління патрульної поліції в Черкаській 
області, під час яких основні зусилля зосередити на викритті 
осіб, що керують транспортними засоби в стані сп’яніння та 
інших грубих порушень ПДР. 

. 

ТОП -5  

АВАРІЙНО-  НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК 

1.АД Чекаси-Сміла-Звенигородка –Умань 

поворот на с.Шевченкове. 

2. м.Звенигородка : 

2.1. Перехрестя пр.Шевченка та 

 вул.М Грушевського 

2.2. Перехрестя вул.Благовісна та 

вул.м.Грушевського 

3.Ватутіне:  

3.1. Район залізничного переїзду по 

вул.Звенигородській 

3.2. перехрестя пр.Ватутіна та 

вул.Ювілейна 

 

У світлу пору доби 

КОЛИ ЧАСТІШЕ  

ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 
ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ 

Причини 

-Недотримання дистанції 

-Перевищення швидкості 

-Порушення правил маневрування 

-Порушення правил проїзду перехресть 

-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора 

 

 
ПОСТРАЖДАЛО  

ДІТЕЙ 155 
ЗАГАЛЬНА  

КІЛЬКІСТЬ ДТП 

55 

11 

6 

87 

15 

ДТП 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ  7 

незаконні заволодіння 

транспортними засобами 



Що треба зробити для 

покращання безпеки руху у на 

території обслуговування 

відділу 

 
-Встановити знаки обмеження 

швидкості на автодорозі Чекаси-Сміла-

Звенигородка –Умань біля повороту на 

с.Шевченкове. 

 

-Відновити, або нанести дорожню 

розмітку, в тому числі пішохідних 

переходів в м.Звенигородка та 

м.Ватутіне 

 

-Встановити обмежувачі швидкості 

(“лежачі поліцейські”) по 

вул.Благовісній м.Звенигородка 

 

 

 

 

 

Безпечні  
дороги 

01.01.2018 при в’їзді в с. Гусакове Звенигородського району водій автомобіля 
«Volkswagen Passat» не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, 
виїхав на ліве узбіччя та скоїв наїзд на дерево. Внаслідок ДТП водій помер на місці 
події, а 4 пасажири автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 
  
 
15.03.2018 на автодорозі між с. Шевченкове Звенигородського району та с. Вільшана 
Городищенського району водій автомобіля «Таврія-Славута» не впорався з керуванням, 
виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Сканія», 
який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій 
автомобіля «Таврія-Славута» та два пасажири автомобіля загинули на місці пригоди. 
Третій пасажир легкового автомобіля помер у лікарні. 
 

ПРИКЛАДИ ДТП 



Безпечні 

вулиці 04 



ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ 

4 
ХУЛІГАНСТВА 

Безпечні  
вулиці 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 

 

-Не працює 

-Зловживає алкоголем , наркотиками 

-Раніше притягався до відповідальності 

-Вік 21 – 38 років 

 

Хто жертви? 

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 

 

 

ЗАТРИМАНО 

4 
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБОЇ 

3 ВСТАНОВЛЕНО  

ПОРУШНИКІВ 

3 ЗАТРИМАНО 

3 

3 

19 ДРІБНЕ 

ХУЛІГАНСТВО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО 
6 128грн. 



25.06.2018 до Звенигородського ВП поступило повідомлення від 
чергового лікаря Звенигородської ЦРЛ про те, що невідома особа 
близько 06 год. ранку на Звенигородському кладовищі зґвалтувала  
гр.І.  

По даному факту було відкрито кримінальне провадження за ст. 
152 ч. 3 (згвалтування) КК України.  

Під час проведення заходів «по гарячих слідах» було проведено 
ряд оперативно-розшукових заходів, в результаті яких встановлено 
особу злочинця, якого було затримано.   

На даний час кримінальне провадження передано до суду, де 
проводиться судовий розгляд. 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  

РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Встановити камери відеоспостереження з 
можливістю розпізнавання номерних знаків 
автотранспорту в м.Звенигородка в районі «КП» при 
в'їзді, та в м.Ватутіне по вул.Звенигородській в 
районі переїзду, по вул. Ювілейній а також на 
Соборній площі. 

-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 формування 
з охорони громадського порядку 

 

Безпечні  
вулиці 

1. м.Звенигородка : 

1.1. пр. Шевченка «район АТБ» 

1.2. вул. Героїв небесної сотні  

«район Центральної лікарні» 

 

2.м.Ватутіне 

2.1. вул.Ювілейна 

2.2. пл.Соборності 

 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  

ЗЛОЧИНІВ 



Під час проведення рейдів 
виявлено 3 факти продажу 
алкогольних напоїв 
неповнолітнім. 

 

З незаконного обігу 
вилучено 234 гр. 
наркотичних речовин  

 

Знищено 1276 незаконно 
посіяних нарковмісних 
рослин 

Безпечні  
вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

37 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

3 
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  

ОКОВИТОЮ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 

1. м.Звенигородка : 

1.1. пр. Шевченка «район АТБ» 

1.2. вул. Героїв небесної сотні  

«район Центральної лікарні» 

 

2.м.Ватутіне 

2.1. вул.Ювілейна 

2.2. пл.Соборності 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

В Звенигородському ВП  на обліку 
перебуває 578 осіб. Серед них: 

- 139 раніше засуджених 

-29 сімейних насильників 

- 8 осіб під адміністративним 
наглядом 

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

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду поліція 
провела 279 відвідувань за 
місцем проживання осіб, що 
перебувають на обліку. 

Було проведено 247 
профілактичних бесід 

 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Що треба зробити? 

 
-Започаткувати нові напрямки 

профілактичної роботи з особами , що 

перебувають на обліку в поліції; 

- В разі виявлення порушень 

адміністративного законодавства 

клопотати перед судом щодо 

встановлення адміністративного нагляду 

правопорушникам; 

- 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 

Звенигорордського району та м.Ватутіне 

щодо обмежити час продажу алкогольних 
напоїв з 20.00 до 07.00  

5 



Безпечне  
житло, оселя 05 



РОЗКРИТО 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО 14500 

20789 

7 

6 

Безпечне житло,  
оселя 

РОЗКРИТО 

416 
КРАДІЖКИ 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

48 
ШАХРАЙСТВО 

Місце скоєння крадіжки 

Місця значного скупчення громадян 

Дачі, гаражі 

Підвали 

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 39877 

44078 

91 

63 



Що треба зробити? 

- Продовжти практику профілактичних 

відпрацювань м.Звенигородка м.Ватутіне та сіл 

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.  

-Надіслано 49 запитів до банківських установ в рамках розслідувань 
кримінальних проваджень 

 

-Надіслано 65 запитів до мобільних операторів 

 

-Проведено 98 зустрічей з мешканцями району для роз’яснення ризиків 
за яких можна стати жертвою злочину. 

 

-Здійснено розміщення інформації на відеоборді в м.Звенигородка на 
центральній площі 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 
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Безпека дітей 

1 
НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ  З 

ДІТЬМИ 

2 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
складено 1789 адміністративних протоколів. 

Відносно дорослих-1784 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 29; 

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 3; 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 5: 

Розшукано 25 безвісно-зниклих неповнолітніх. 

В дитячих закладах було проведено 58 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.  

25 Випадків зникнення 

дітей 

29.07.2018 в м. Ватутіне по просп. Ватутіна на території парку 
відпочинку  у трансформаторній підстанції уразило струмом 
малолітнього жителя м. Ватутіне. Від удару струмом хлопчик 
отримав тілесні ушкодження в вигляді опіків лівого 
передпліччя І-ІІ-ІІІ А,Б ступеня, права китиця (рука) І-ІІ А 
ступеня, обличчя І-ІІ-ІІІ А ступеня, загальна площа опіків 12%, 
опіковий шок тяжкого ступеня та був госпіталізований в 
реанімаційне відділення Звенигородської ЦРЛ.   

2 Злочинів проти дітей 

25 Знайдено дітей 

Випадки накладення 

стягнення за продаж 

алкоголю дітям 
3 
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Домашнє (сімейне)  
насильство 

53 
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  

НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  

БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  

НАСИЛЬСТВА 

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ  З 

СІМЕЙ (СПІЛЬНО ЗІ СЛІЖБОЮ  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) 

-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 

ПРИТЯГНУТО ДО 

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СТ.173-2 КУпАП 
26 

100% 

2 

81 
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19 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ 

2 
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКО

Ю 

4 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ 

1402 
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

7 
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 

ЗБРОЇ 

34 
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 

-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. 

 

Поліцейські заходи 

Упродовж 2018 року проведено 4 обшуки в 

осіб, що незаконно зберігали зброю. 

Задокументовано 13 кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із незаконним 

поводженням зі зброєю, вибуховими 

речовинами або боєприпасами, з 

кримінального обігу вилучено обріз рушниці, 

3 гранати, 1 підривник, 307 набої різного 

калібру та 3 пістолети. Оголошено про 

підозру 9-ми особам за фактами 

незаконного зберігання зброї. 

1 
Килограм 

вибухівки 

вилучено  

307 
Одиниць 

боєприпасів 

вилучено  
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Довіра громадян 

Що треба зробити? 

-Продовжити практику співпраці між 
поліцією та членами громад для 
пошуку рішень та побудови довіри до 
поліції;  

-Зважаючи на думку мешканців 
Звенигородського району та м.Ватутіне 
проводити профілактичні заходи в 
конкретному місці . 

-Постійна співпраця з громадами 
району Звенигородського району 
м.Ватутіне; 

-Індивідуальний підхід до кожної 
проблеми, попередження 
правопорушень і створення плану 
запобіжної діяльності ; 

-Організувати спілкування з населенням 
з допомогою інноваційних онлайн-
платформ, влаштовувати тематичні 
зустрічі «Безпека на дорозі», «Як 
захистити своє майно» та інші.  

 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  

НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ  

РОБОЧИХ ГРУПАХ 

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 

З НАСЕЛЕННЯМ 

162 

4897 

3 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри 

894 
ОПРАЦЬОВАНО/ 

ВЖИТОЗАХОДІВ 

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймається 
обґрунтоване рішення 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  

У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ 
16 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 12 

4 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 

Унікальні приклади 

спільної дії поліції та громади 

 

 
В мережі інтернент на сайті «Facebook» 
розміщено сторінку «Звенигородка поліція» де 
висвітлюється робота Звенигородського ВП. 
 
Аби попередити травматизм дітей на дорогах за 
ініціативи начальника відділу поліції поліцейські 
провели 12 бесід в школах м.Звенигородка 
м.Ватутіне та Звенигородського району. 
 
Під час проведення оперативно-профілактичних 
заходів пов’язанних з відвідуванням помешкань 
громадян було відвідано 387 помешкань 
громадян, з яких 279 в сільській місцевості, 
вручено 387 візитних картох дільничних 
інспекторів поліції та пам'ятки профілактичного 
характеру .  
 
 

 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАЇХ 

351/197 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

894 
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Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  

проблеми? 

-Включити в програму Підвищення безпеки 
району на наступний рік закупку автомобілів для 
СРПП та дільничних; 

-Передбачити в бюджеті Шевченківської та 
Водяницької ОТГ, а також м. Ватутіне 
фінансування щодо обладнання поліцейських 
станцій; 

-Забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах з деескалації конфліктів під керуванням 
центру психологічної підтримки ГУНП в 
Черкаській області; 

-Включити в програму Підвищення безпеки 
району на наступний рік закупку, двох квартир 
для працівників відділу. 

1. Придбання 3 автомобілів для роботи сектору реагування патрульної 
поліції та 2 автомобілів для дільничних інспекторів поліції в 
м.Звенигородка та м.Ватутіне, а також у віддалених населених 
пунктах: а саме селах Моринці, Ризине, Княжа. 

 

2. Створити та обладнати поліцейські станції у м. Ватутіне, селах 
Шевченкове і Водяники 

 

3. Підвищити кваліфікацію працівників поліції у сфері надання екстреної 
домедичної допомоги за участю лікарів швидкої медичної допомоги. 

 

4. Вирішення питання житла для сімей 10 працівників відділу. 
 


