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громадян



Повідомлення 
громадян

372588
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН

2419492 
хв.

ВИЇЗДІВ СЛІДЧО-
ОПЕРАТИВНИХ ГРУП НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ

36477

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

8022
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

83348

1667 ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

95 ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття слідчо-оперативної 
групи становить  17 хв. 25 с.

Середній час прибуття групи реагування 
патрульної поліції становить 12 хв. 52 с.

У середньому на добу залучається до 
чергування 26 слідчо-оперативних груп та  
28 груп реагування патрульної поліції.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

4599 ВСЬОГО РОЗКРИТО 
ЗЛОЧИНІВ, З НИХ:

76146
ВИЇЗДІВ ГРУП 
РЕАГУВАННЯ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ



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)

79% ЛЕГКОВІ

9% ВАНТАЖНІ

3% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК
у м. Черкаси

4340
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)2942

52

112

762

143

85

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби

1. Перехрестя вулиць Благовісна - Пушкіна;

2. Перехрестя вулиць Надпільна – Байди Вишневецького;

3. Перехрестя вулиць Сумгаїтська від 17 до 21 будинку;

4. Перехрестя вулиць Шевченка – В'ячеслава Чорновола;

5. Перехрестя вулиць Михайла Грушевського - Надпільна.



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

31.01.2021 близько 17.40 год. по бульвару Шевченка в м. Черкаси, водій автомобіля

Chevrolet, не врахувавши дорожньої обстановки здійснив наїзд на пішохода, який

переходив проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих

травм, в результаті наїзду, пішохід загинув.

06.09.2021 близько 10.30 год. по вул. Чайковського, в м. Черкаси, водій автомобіля ВАЗ-

2115, здійснив наїзд на пішохода, який не впевнившись у відсутності небезпеки

здійснював перехід проїжджої частини не в установленому місці. Від отриманих травм

пішохід помер в лікарні.

26.10.2021 близько 07.00 год. по вул. Смілянській, в м. Черкаси, водій автомобіля Suzuki,

не вибравши безпечної швидкості руху здійснив наїзд на пішохода, який в цей час

проходив проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Пішохода було

доставлено до лікарні, але від отриманих травм останній помер.

- Обговорити зміни транспортної
інфраструктури міста.

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

-КП «ЧЕЛУАШ» протягом 2022 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
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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 кримінальної
відповідальності;
- вік 17 – 38 років.

Хто злочинці?

27
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО739

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

99
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

37

121 тис. грн.

105



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Центр міста Черкаси
Район «Південний»
Район «Яблуневий»
Район 
«Привокзальний»
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 та
встановити камери відоспостереження.

- Продовжити розвиток в м. Черкаси та
області інформаційного простору системи
безпеки «Безпечна Черкащина».
Встановлення інтелектуальних камер зі
здатністю розпізнавати обличча
предмети, тощо.

- 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

20.08.2021 о 23:19 год. до

Черкаського районного управління поліції

ГУНП надійшло повідомлення від жителя

м. Черкаси про те, що двоє невідомих

осіб, із застосуванням насильства та

предмету, зовні схожого на пістолет,

відкрито заволоділи велосипедом

заявника.

Також, цього дня до Черкаського

районного управління поліції ГУНП

надійшло повідомлення від жителя

м. Черкаси про те, що в приміщенні

кіоску «Бістро», в м. Черкаси, двоє

невідомих осіб із застосуванням фізичної

сили та предмету, зовні схожого на

пістолет, відкрито заволоділи грошовими

коштами заявника. Після чого з місця

вчинення злочину зникли.

За вказаними фактами слідчим

відділом Черкаського районного

управління поліції ГУНП розпочато

кримінальне провадження за ознаками

правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 126,

ч. 3 ст.186, ч. 2 ст.187 КК України.

Вжитими слідчими

(розшуковими) діями встановлено

осіб правопорушників, які були

причетні до скоєння вказаних

злочинів, яким повідомлено про

підозру та 27.10.2021

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 
4250 осіб.
Серед них:
- 1955 раніше засуджених;
- 2197 сімейних бешкетників;
- 255 особи під адміністративним 
наглядом;
- 537 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 4763 відвідувань за 
місцем проживання;
- проведено 
6893 профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

171
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

1831

916
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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.
- Обмін грошових коштів

Види шахрайства

49 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ

1401

2475

ШАХРАЙСТВА

6 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО

ВІДШКОДОВАНО

200

525

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт, віджим 
склопакету 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

8 млн. 857 тис. грн.

2 млн. 649 тис. грн.

2 млн. 287 тис. грн.

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

Типова жертва

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ10 млн. 553 тис. грн.

НАКЛАДЕНО АРЕШТ3 млн. 613 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 342 запити до 
банківських установ у рамках 
розслідувань.

Надіслано 1248 запити до 
мобільних операторів.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

На постійній основі в засобах
масової інформації та інтернеті
проводиться роз’яснення
громадянам ризиків, за яких
можна стати жертвою злочину.
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Безпека дітей

Складено 2701 адміністративних протоколи:
- стосовно дорослих – 2543;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 860;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 47;
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 138;
- стосовно неповнолітніх – 158.
У дитячих закладах проведено 2147 лекцій і бесід на правову
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

26.03.2021 близько 16 год. малолітній Г., 2019 р.н.

перебуваючи на подвір’ї в с. Ладижинка, Уманського

району пішов за своїм дідусем Ш., 1955 р.н., який

вирішив винести сміття за територію домоволодіння

до огороду. Викинувши сміття громадянин Ш.

повернувшись до подвір’я виявив відсутність онука

та відразу помітив поблизу водойми, яка

розташована неподалік домоволодіння, поломаний

лід та у воді свого онука який самостійно не

вибравшись загинув.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

63

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

333

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

355

7

178
- 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

3905

6242

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100%

3264

738

- 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?

2324
ПРОВЕДЕНО КОНСУЛЬТАЦІЙ 
ГРОМАДЯНАМ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ»
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

22
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)

3,2 кг

- Упродовж травня-червня 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 встановлених
правил зберігання, перевезення, носіння мисливської
вогнепальної нарізної зброї та поводження з нею, у
тому числі здійснення перевірок власників зброї за
місцем їх проживання працівниками ДОП та ГРПП;

- Забезпечити створення та функціонування спільних
рейдових груп із представниками природоохоронних
установ та організацій щодо контролю за обігом
зброї під час полювання;

- 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

39275 76 4044 141

25
ГРАНАТ ВИЛУЧЕНО
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИК ТА КЕРІВНИЦТВО ГУНП

6

У ЗЯВЯЗКУ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ НА 
ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ КАРАНТИННИХ 
ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ COVID – 19 
ЗУСТРІЧІ З НАСЕЛЕННЯМ ТА ВИДЇЗНІ 
ПРИЙОМИ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ ТА 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ 
ОБЛАСТІ ПОСТІЙНО ВИСВІТЛЮЄТЬСЯ В 
ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

4703/

2585

20234
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

20234

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 та зустрічі з
населенням, на яких інформував про стан
криміногенної обстановки в області.

Так, цього року за участю керівництва
поліції проведено 9 брифінгів, прес-
конференцій та «круглих столів» з
представниками журналістів місцевих та
центральних ЗМІ.

Однак, 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

2469
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.
- Найчастіша причина звільнення –
непристосованість деяких осіб до
специфічних умов праці та низьке
грошове забезпечення, в порівнянні з
іншими правоохоронними органами.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

1564
ЧОЛОВІКИ

449
ЖІНКИ

Некомплект складає 418 працівників
(16,9%).

Найбільше не вистачає:
- інспекторів з ювенальної

превенції (некомплект 23,9%);
- дільничних офіцерів поліції

(некомплект 22,8%);
- слідчих та працівників дізнання

(некомплект 22,2%).

За звітний період звільнено 146 осіб,
з них 71 – за власним бажанням та
18 – за порушення дисципліни.

.

За звітний період до

поліцейських застосовано

669 дисциплінарних стягнень

Згідно направлених матеріалів

прийнято позитивне рішення

та нагороди вручені

444 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.




