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01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення 
громадян

356 574
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН229 9552

хв.

ВИЇЗДІВ СОГ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ38 568

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

9 486
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

2 288

1380 ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

125 ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття становить 14 хв. 54 с.

У середньому на добу залучається до 
чергування 22 слідчо-оперативних групи.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

4797 ВСЬОГО РОЗКРИТО 
ЗЛОЧИНІВ, З НИХ:



02 Безпечні 
дороги



Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Проїзд на заборонний сигнал світлофора.

- Порушення правил проїзду перехресть.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо
дотримання ПДР.

- Проведення зустрічей у навчальних
закладах, автошколах та установах для
формування нетерпимого ставлення до
керування авто напідпитку.

- Розповсюдження пам'яток з переліком
санкцій за порушення ПДР.

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

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

80% ЛЕГКОВІ

7% ВАНТАЖНІ

4% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК
у м. Черкаси

4032
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)4247

106

130

950

111

119

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби
1. Перехрестя бульвару Шевченка і вулиці

Б. Вишневецького;

2. Перехрестя вулиць Самійла Кішки-Хіміків;

3. Перехрестя вулиць Чіковані-Чорновола;

4. Перехрестя вулиць Благовісна-Казбетська;

5. Перехрестя вулиць Благовісна-Пушкіна.



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

06.09.2020р. близько 15.20 год в м. Умань водій мотоцикла «Ліфан», без номерних
знаків, виїхав з вулиці Вокзальна на Вінницьке шосе та здійснив зіткнення з автомобілем
«Сканія», який буксирував причіп «Шерау», після чого здійснив зіткнення з авто «Нісан
Тіана», який отримав механічні пошкодження. Водій мотоцикла від отриманих тілесних
ушкоджень загинув на місці пригоди.

- Обговорити зміни транспортної
інфраструктури міста.

- Відновити або нанести дорожню
розмітку, у тому числі пішохідних
переходів.

-КП «ЧЕЛУАШ» протягом 2021 року
продовжити практику встановлення
“муляжів школярів” на пішохідних
переходах біля навчальних закладів.

- Установити обмежувачі швидкості
(«лежачі поліцейські») на окремих
ділянках доріг.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі



03 Безпечні 
вулиці



Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВА У 
ГРОМАДСЬКИХ 
МІСЦЯХ

Фактори ризику для жертв:

-Стан алкогольного сп'яніння;

-Рухався сам в темний час доби в слабо 
освітленому місці

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

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

- не працює;
- зловживає алкоголем, наркотиками;
- раніше притягувався до відповідальності;
- вік 17 – 38 років.

Хто злочинці?

37
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО147

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

152
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

52

295 тис. грн.

199



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Центр міста Черкаси
Район «Ринок Сєдова»
Район «Д»
Район «Залізничний вокзал»
Вул. Гагаріна, набережна 

- Збільшити кількість патрулів у зазначених
місцях у темний час доби.

- На постійній основі залучати до
патрулювання членів громадських
формувань з охорони публічної безпеки і
порядку.

- Відновити освітлення в місцях, де
найчастіше скоюють злочини.

- Установити камери відеоспостереження в
місцях, де найчастіше скоюють злочини.

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

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

До Черкаського відділу поліції
надійшло повідомлення від
жителя м. Черкаси про те, що
15.01.2020 близько 12:09 год.
двоє невідомих осіб., біля
магазину «ЧПК», що по
вул. Смілянська в м. Черкаси, із
застосуванням до заявника
фізичного насильства відкрито
заволоділи його автомобілем
«САН Йонг», з місця вчинення
злочину зникли.

За вказаним фактом СВ
Черкаського ВП ГУНП
розслідувалося кримінальне
провадження за ознаками
кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 187, ч. 3
ст.289, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК
України.

Вжитими слідчими
(розшуковими) діями
встановлено двох осіб
правопорушників, яким
оголошено про підозру у
вчиненні вищевказаних
злочинів та 10.07.2020
обвинувальний акт у
кримінальному провадженні
направлено до суду.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

- Започаткувати нові напрями
профілактичної роботи з населенням.

- Своєчасно ставити осіб на облік та брати
під адміністративний нагляд.

- Збільшити кількість і якість проведення
профілактичних перевірок за місцем
проживання осіб, які перебувають на обліку
в поліції.

- Активізувати виявлення та документування
правопорушень, пов’язаних з уживанням
алкогольних напоїв у публічних місцях,
нелегальною торгівлею.

- Обмежити час продажу алкогольних напоїв
з 20.00 до 07.00

Що треба зробити?

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

На обліку поліції перебувають 
3714 осіб.
Серед них:
- 1498 раніше засуджених;
- 2307 сімейних бешкетників;
- 285 особи під адміністративним 

наглядом;
- 529 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 4011 відвідувань за 
місцем проживання;
- проведено 
7062 профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

267
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

798

780



04 Безпечне 
житло, оселя



Безпечне 
житло, оселя

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

68 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

1469

3724

ШАХРАЙСТВА

6 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ВІДШКОДОВАНО

271

788

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

6 млн. 465 тис. грн.

2 млн. 852 тис. грн.

1 млн. 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 ЗБИТКІВ74 млн. 595 тис. грн.

НАКЛАДЕНО АРЕШТ73 млн. 778 тис. грн.



Безпечне 
житло, оселя

- 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.

Що треба зробити?

Надіслано 262 запити до 
банківських установ у рамках 
розслідувань.

Надіслано 883 запити до 
мобільних операторів.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Проведено 2540 зустрічей з
мешканцями району для
роз’яснення ризиків, за яких
можна стати жертвою злочину.



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

Складено 3643 адміністративних протоколи:
- стосовно дорослих – 3443;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 886;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 54;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 267;
- стосовно неповнолітніх – 191.
У дитячих закладах проведено 1740 лекцій і бесід на правову
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

21.06.2020 близько 14 год. 00 хв. громадянка Г., 2000
р.н., спільно зі своїм троюрідним братом Б., 2004 р.н.
вирішили піти до річки Гірський Тікич, що
знаходиться у смт Буки Маньківського району.
Перебуваючи поблизу річки, Б. роздягнувся і пішов
купатись, а в цей час його сестра Г. перебувала
неподалік від водойми. Неповнолітній Б. зайшовши
в воду та ставши на камінь послизнувся, в результаті
чого впав та самостійно не вибравшись, загинув
(втопився).

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

1397

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

351

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

351

2

192
- 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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насильство



Домашнє
(сімейне)

насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

5211

6202

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100%

3048

692

- Провести додаткове навчання з
працівниками відділу 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.

Що треба зробити?



07 Зброя, 
вибухівка



Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

9
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)

4 кг

- Упродовж лютого-квітня проведено
відпрацювання території області.

- Перевірка власників зброї за місцем
проживання.

- 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 законодавства.

Поліцейські заходи

- Посилити контроль за дотриманням правил
зберігання мисливської вогнепальної нарізної
зброї та поводження з нею.

- Збільшити кількість перевірок залізничних
вокзалів, автовокзалів для перекриття каналів
надходження вогнепальної зброї та вибухових
речовин.

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

Що треба зробити?

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ

38186 102 8305 117



08 Довіра 
громадян



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИК ТА КЕРІВНИЦТВО ГУНП

95

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ8

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ1

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

1453/

1900

6315
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

6315

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

Начальник поліції області до початку
карантинних заходів постійно проводив
прес-конференції, на яких інформував
населення про стан криміногенної
обстановки в області, за участю
керівництва поліції проводились
брифінги, круглі столи тощо за участю ЗМІ
та громадськості.

З березня 2020 року у зв’язку із
запровадженням на території держави
карантинних обмежень через пандемію
COVID-19 інформація про діяльність
підрозділів поліції області постійно
висвітлюється на офіційному веб-сайті
ГУНП в Черкаській області та на офіційній
сторінці соціальної мережі «Фейсбук»

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ
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Персонал
поліції

2462
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники поліції області
постійно залучаються до охорони
публічного порядку під час
масових заходів та патрулювання в
складі посилених патрулів поліції.

- Некомплект кадрів.
- Перевантаження, що призводить до
перевтоми.
- Низький освітній рівень працівників.
- Неможливість надати працівникам
повноцінний відпочинок згідно з
трудовим законодавством.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

1569
ЧОЛОВІКИ

449
ЖІНКИ

Некомплект складає 469 працівників
(19%).

Найбільше не вистачає слідчих та
працівників дізнання (близько 25%),
що створює додаткове
навантаження на інших працівників.

За звітний період звільнено 157 осіб,
з них 80 – за власним бажанням та
17 – за порушення дисципліни.

.

За звітний період до

поліцейських застосовано

829 дисциплінарних стягнень

Згідно направлених матеріалів

прийнято позитивне рішення

та нагороди вручені

522 поліцейським ГУНП
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?
- Подальша розбудова системи
відеонагляду у рамках Програми
профілактики злочинності «Безпечна
Черкащина».

- Збільшення чисельності поліцейських
офіцерів громади для обслуговування
ОТГ Черкаської області шляхом
додаткового добору поліцейських.

- Забезпечити спільну участь
працівників поліції, членів громадських
формувань, представників місцевих
органів влади, самоврядування,
керівництва установ та організацій
різної форми власності у зустрічах з
населенням (працівниками), під час
яких роз’яснити необхідність захисту
здоров’я дітей, важливість профілактики
дитячої злочинності, протидії
організованій та наркозлочинності,
інформації про розповсюджені види
Інтернет-шахрайств.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Подальшої співпраці з місцевими
громадами щодо впровадження
проєкту «Поліцейський офіцер
громади» та забезпечення
діяльності таких працівників поліції;

2. Додаткового фінансування для
впровадження приміщень під
«Front office» та системи
внутрішнього відеоспостереження
«Custody Records» у кожній
адміністративній будівлі поліції
області;

3. Посилення взаємодії з органами
місцевої влади та самоврядування з
метою забезпечення безпеки дітей
та своєчасної превентивної роботи
щодо дитячої злочинності;

4. Розширення мережі камер
відеоспостереження, зокрема з
функцією розпізнавання номерних
знаків, з метою підвищення
безпеки на дорогах та протидії
незаконним заволодінням авто;

5. Посилення взаємодії з місцевими
органами влади та самоврядування
щодо інформування населення про
розповсюджені види Інтернет-
шахрайств, протидії організованій
та наркозлочинності;

6. Покращення рівня матеріально-
технічного забезпечення та
соціального захисту поліцейських.




