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Персонал 
поліції 01 



Покарано. За що? 

До дисциплінарної відповідальності було 
притягнено 15 працівників. Серед них: 

15 – за не професійне виконання службових 
обов’язків  

Персонал  
поліції 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ 

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділення поліції 
постійно залучаються до несення 
служби 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 20 
працівників  

Найбільше не вистачає 
поліцейських СРПП, що створює 
додаткове навантаження на 
працівників  

За звітний період звільнено 2 осіб 

 Відправлено на навчання 8 
кандидати 

 

Нагороджено, заохочено.  За 
що? 
Загалом заохочено 2 працівника поліції. Серед 
них: 

2 – За сумлінне виконання службових обов’язків 

Серед заохочень були – грошова премія  (РДА) 

 

37 

6 

КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

61 



Повідомлення 
громадян 02 



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

631 

Швидкість прибуття поліції  на 
місце події 

Середній час реагування  – 16 хв. 40 сек 

 У відділенні створено 1 СОГ та 1 ГРПП на 
цілодобовій основі;  

 

Структура повідомлень  по видах 

Пограбування – 0,2 % 

Крадіжки – 5,85 % 

Угон – 0,3 % 

Шахрайство – 0,5 % 

Повідомлення  
громадян 

4 253 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ  

ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 

ДО 2 ХВ. 
1701 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 3 070 

Розкрито тяжких злочинів  31 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 2 

2964 

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 



Безпечні 
дороги 03 



ЗАГИНУЛО  
ОСОБИ  

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП) 

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ 

ВАНТАЖНІ 

МОТО 

100 %  

0% 

0% 

ЛЕГКОВІ 

Безпечні  
дороги 

Заходи з покращення 
ситуації  
- Розмістити  соціальної реклами щодо 
дотримання Правил дорожнього руху на 
«Білбордах» міста. 

-Провести зустрічі у навчальних закладах , 
автошколах під час яких роздати пам’ятки з 
переліком санкцій за порушення ПДР 

. У темну пору доби та у зимовий 
період 

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ 

Причини 

-Перевищення швидкості 

-Порушення правил маневрування 

-Недотримання дистанції 

 

 

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ 160 

ЗАГАЛЬНА  
КІЛЬКІСТЬ ДТП 

18 

4 

1 

139 

7   УГОНИ 

ДТП 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 1 



Що треба зробити задля 
покращання безпеки руху у 
районі 

 
-Відновити дорожню розмітку на 
автошляхах Корсунь-Шевченківського 
району  в тому числі пішохідних 
переходів. 

- Провести перевірку щодо наявності 
дорожніх знаків на автошляхах 
Корсунь-Шевченківського району . 

 

 

 

 

 

Безпечні  
дороги 

24 травня 2019 року на автодорозі Київ-Знам’янка, поблизу с.Пішки, 

Корсунь-Шевченківського району водій автомобіля ДЕУ ЛАНОС не вибрав 

безпечної швидкості руху, порушив ПДР і виїхав на зустрічну смугу руху, де 

скоїв лобове зіткнення з автомобілем Мерседес Віто, який рухався в 

зустрічному напрямку по своїй полосі руху.  

В наслідок даного зіткнення водій та пасажир ДЕУ ЛАНОС (дружина 

водія) загинули на місці,  неповнолітня пасажир (донька водія 2017 р.н.) та 

водій Мерседес Віто отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.  
 

ПРИКЛАДИ ДТП 



Безпечні 
вулиці 04 



Безпечні  
вулиці 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 

 

-Не працює 

-Зловживає алкоголем , наркотиками 

-Раніше притягався до відповідальності 

-Вік 18 – 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 

 

 5 
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

7 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

30 
ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

ПОВЕРНУТО 
МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

22 000грн. 



ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Здійснювати патрулювання спільно з 
органами самоврядування  та громадськістю.  

-Встановити камери відеоспостереження на 
залізничному вокзалі станції «Корсунь». 

-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, 

Район залізничного вокзалу  

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ 

 26 квітня 2019 року в приватний будинок, що 

розташований в одному із сіл Корсунь-

Шевченківського р-ну проникли двоє невідомих осіб 

(жіночої та чоловічої статі) та  дерев'яною битою 

нанесли господарю будинку тілесні ушкодження і 

заволоділи коштами в сумі 15 000 грн. Після чого 

зловмисники, залишивши автомобіль, взуття (жіноче), 

документи та частину грошей, зникли з місця 

кримінального правопорушення. На даний час 

зловмисники знаходяться в розшуку. 



 З незаконного обігу 
наркотиків вилучено   

Безпечні  
вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

17 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 

 - залізнична станція міста; 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

В районі на обліку перебуває 164 
осіб, що є на обліку в поліції. 
Серед них: 

- 50 раніше засуджених 

- 68 сімейних бешкетників 

- 7 особи під адміністративним 
наглядом 

-39 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду : 

Провела 328 відвідувань за 
місцем проживання 

Було проведено 180 
профілактичних бесід 

 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

33 гр.,  марихуани,  

14 гр. амфетаміну. 

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  

3 



Безпечне  
житло, оселя 05 



РОЗКРИТО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 5000 

20 

Безпечне житло,  
оселя 

РОЗКРИТО 

246 
КРАДІЖКИ 

ЗАТРИМАНО 

83 
ШАХРАЙСТВО 

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, люди похилого 
віку або такі, що необізнані з 
особливостями роботи державних установ 
та банків  

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 22 000 

39 

1 



Що треба зробити? 

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

 

-Надіслано 17 запитів 
до банківських установ 
в рамках розслідувань 

 

-Надіслано 28 запитів 
до мобільних 
операторів 

 

-Проведено 92 зустрічі 
з мешканцями району 
під час яких 
роз'яснено як можна 
стати жертвою 

шахрайства. 

 

-На інформаційних 
стендах відділення 
поліції розміщено 
пам'ятки про злочини 
пов'язані зі 
зловживання довірою 

 

-Така ж інформація 
розміщена у засобах 
масової інформації з 
метою запобігання 

вчинення майнових 
злочинів. 

 

-Постійно проводиться 
спілкування з 
населенням з приводу 
забезпечення 
схоронності власного 
майна для 
унеможливлення його 
викрадення.  

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 



Безпека 
дітей 06 



Безпека дітей 

Що робила поліція? 
складено 61 адміністративних протоколів. 

Відносно дорослих- 41 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 41; 

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 2; 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 0 

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 0. 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 18: 

В дитячих закладах було проведено 78 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.  

Випадки 
накладення 
стягнення за 
продаж 
алкоголю 
дітям 

2 



Домашнє  
(сімейне)  
насильство 07 



Домашнє (сімейне)  
насильство 

74 
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

Що треба зробити? 

-Провести додаткове навчання з 
працівниками відділення 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 
33 

100% 

95 



Зброя, 
вибухівка 08 



7 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ 

2 
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКО

Ю 

2 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ 

1346 
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

15 
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНОЇ ТА 

ВИЛУЧЕНОЇ 
  ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 

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

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

-Додатково інформувти громадян про 
звільнення від кримінальної 
відповідальності  при добровільній 
здачі зброї висвітливши  вказану 
інформацію в місцевих ЗМІ. 

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

- Перевірено  власників зброї за місцем 
мешкання - 1346; 

-Притягнуто 104 власників зброї до 
адміністративної за порушення порядку, правил 
зберігання, обліку та перереєстрації зброї; 



Довіра 
громадян 09 



Довіра громадян 
Що треба зробити? 

-Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення району;  

-Залучати громадян до участі в 
охороні громадської безпеки. 
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 якість інформування 
громади про безпекову сітуацію та 
роботу поліції в районі; 

 

КІЛЬКІСТЬ 
СКАРГ  НА 
РОБОТУ 
ПОЛІЦІЇ КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 

З НАСЕЛЕННЯМ 

  

11 
845 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри 

   421 
ОПРАЦЬОВАНО 

/  ВЖИТО 
ЗАХОДІВ 

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймаєтся 
обґрунтоване рішення. 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ 

12 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 2 

14 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 

Унікальні приклади 
спільної дії поліції та громади 
 
Щоквартально начальник поліції виступає на 
місцевому радіо «На хвилях Корсуня» де 
інформує населення про стан криміногенної 
обстановки в місті. 
 

Сектором ювенальної превенції  спільно з 
дільничними офіцерами поліції та інспектом сектору 
ревгування патрульної поліції  відвідано  
спеціальзовану школу-інтернат . Під час зустрічі, 
вихованцям  розповіли про службу в поліції , 
проведено лекцію на тему: «Безпека на дорозі», 
«Наслідки вживання алкоголю  та наркотичних 
засобів»,  продемонстровано спеціальні засоби які 
використовуються під час несення служби 
поліцейськими. 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАХ 

98/323 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

421 



Нагальні  
потреби  
поліції 10 



Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  
проблеми? 

-Передбачити в бюджеті Набутівської та 
Карашинської  ОТГ фінансування щодо 
обладнання поліцейської станції  

- Кошти передбачені програмою 
профілактики злочинності в Корсунь-
Шевченківському районі на 2016-2021 
роки виділити на ремонт службових 
автомобілів відділення. 

 

 

1. Створити та обладнати 
поліцейські станції у  

     с. Набутів та  с. Карашина 

 

2. Ремонт службових 
автомобілів 

 
 


