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Повідомлення 
громадян 

6953 
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬТ 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 6011 

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

1 100 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

2063 

69 
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

4 
РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

Середній час прибуття:  
 

- у місті - 5 хв 49 сек; 
 

- у районі – 19 хв 11 сек. 
 

У відділі створено дві СОГ: 
 

одна працює вдень, 
 

друга – цілодобово 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події 

Пограбування – 0,16 % 

Розбої – 0,04 % 

Крадіжки – 6,5 % 

Хуліганство – 0,02 % 

Викрадення автомобіля – 0,07 % 

Шахрайство – 1,5 % 

Побиття  –  1,4 % 

Сімейне насильство – 3,56 % 

Структура повідомлень за видами 
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Безпечні 
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- Перевищення швидкості. 
 

- Порушення правил маневрування. 
 

- Керування в стані сп'яніння. 
 

- Проїзд на заборонний сигнал світлофора. 
 

- Порушення правил проїзду перехресть. 

Причини 

- Розміщення соціальної реклами в соціальних 
мережах 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. 
- 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.  

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці) 

61% ЛЕГКОВІ 

32% ВАНТАЖНІ 

7% МОТО 

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ КОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ТОП-5  
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК 

103 
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП 

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ 

ЗАГИНУЛО ОСІБ 

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ 

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП) 60 

2 

3 

38 

5 

5 

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ 

У світлу пору доби 1. м.Звенигородка : 

1.1. Перехрестя пр.Шевченка та 

 вул.М Грушевського 

1.2. Перехрестя вул.Благовісна та 

вул.м.Грушевського 

1.3. Перехрестя вул.Шевченка та вул.Благовісної 

2.Ватутіне:  

2.1. Район залізничного переїзду по 

вул.Звенигородській 

2.2. Перехрестя пр.Ватутіна та вул.Ювілейна 



Безпечні 
дороги 

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ 

10.12.2019 року до чергової частини Звенигородського відділу поліції надійшло 
повідомлення від жителя м.Звенигородка, що по  вул. Ватутіна він виявив труп жінки 
віком близько  50-60 років, яка лежить на проїжджій частині дороги обличчям до низу, на 
якій маються тілесні ушкодження у вигляді травми голови. На місце події терміново було 
направлено СОГ та проведеним початковим оглядом місця події, було встановлено особу 
померлої та тілесні ушкодження, не суміжні з життям, які вона отримала в наслідок 
дорожньо-транспортної пригоди.  

З метою встановлення особи яка могла бути причетна до ДТП особовий склад 
Звенигородського відділу поліції було зібрано по команді «Збір» та проведено комплекс 
заходів під час яких встановлено автомобіль водій якого міг бути причетним до  ДТП. На 
території Звенигородського, Лисянського, Тальнівського, Корсунь-Шевченківського, 
Катеринопільського, Шполянського, Манківського, Уманського районів було введено 
спеціальний - оперативний план «Перехват». Та за зовнішніми ознаками та специфічними 
пошкодженнями на території Уманського району  працівниками поліції було виявлено 
вказаний автомобіль та затримано особу яка ним керувала. На разі слідчим управлінням 
Головного управляння Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове 
слідство по кримінальному провадженню за ст.286 ч.2 КК України. 

- Встановити знаки з попередженням про 
місця концентрації ДТП.  
 

- Поновити  або нанести дорожню 
розмітку, особливу увагу звернути на 
розмітку  пішохідних переходів. 
 

- Установити обмежувачі швидкості 
(«лежачі поліцейські») по вул. 
Благовісній між вул.Чорновола та 
вул.Грушевського. 

Що треба зробити  

для покращання безпеки руху  

в районі 
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ХУЛІГАНСТВО 

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 

Хто жертви? 

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

Хто злочинці? 

23 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

2 

22 1 

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

10 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

10 

10,3 тис. грн. 

14 



Безпечні 
вулиці 

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ 

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 

-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. 

Що треба зробити? ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

В перший день Нового року о 18.15 год. до 
Звенигородського  відділу поліції звернулась  жителька 
с.Чичиркозівка, пенсіонерка похилого віку, повідомивши 
що до її помешкання прийшов незнайомий хлопець, та 
почав вимагати грошові кошти.  

Отримавши від старенької відмову, дістав із 
кишені кухонного ножа, почав ним погрожувати та 
продовжив вимагати від заявниці гроші. Під впливом 
погроз дізнався місце перебування коштів, старенька 
зберігала їх в кишені халату,  відкрито заволодів  ними, 
після чого з місця події зник.  

На місце події було направлено слідчо-оперативну 
групу, проведено огляд та з місця події вилучено слід 
пальців рук та ніж.  «По гарячих слідах» було 
встановленню, що до даний злочин скоїв раніше 
судимий  мешканець Уманського району.  

За даним фактом слідчим відділом 
Звенигородського відділу поліції відкрито кримінальне 
провадження за ст.187 ч.1 КК України  (розбій). Особу 
яка скоїла вказаний злочин арештовано. Проведено 
досудове слідство та кримінальне провадження 
скеровано до суду. 



Безпечні 
вулиці 

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ 

За допомогою 
громадськості виявлено 3 
факти продажу 
алкогольних напоїв 
неповнолітнім. 
 
З незаконного обігу 
вилучено 350гр. 
наркотичних речовин та 
знищено 1500 
нарковмісних рослин .  

-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 

Звенигородського району та м.Ватутіне 

щодо обмежити час продажу 
алкогольних напоїв з 20.00 до 07.00  

Що треба зробити? 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

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 

У районі на обліку поліції 
перебувають 753 осіб. 
Серед них: 
5-адміннагляд 
2-дитина правопорушник  
512-підсудний 
18-причетний до незаконного обігу 
наркотиків 
116-раніше судимий 
62-сімейний насильник 
38-формальний нагляд 
 

Протягом звітного періоду: 
- здійснено 487 відвідувань за 
місцем проживання; 
- проведено  
413 профілактичних бесід. 

НАРКОЗЛОЧИНИ 

5 
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ 

63 

41 
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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 

58 ЗАТРИМАНО 

РОЗКРИТО 

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ 

94 

341 

ШАХРАЙСТВА 

4 
ЗАТРИМАНО 

РОЗКРИТО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

4 

43 

Спосіб проникнення 

Вільний доступ 
Злам дверей, вікон, воріт 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

212 тис. грн. 

98 тис. грн. 

8517  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 ЗБИТКІВ 129 тис. грн. 



Безпечне 
житло, оселя 

- 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.  

Що треба зробити? 

Надіслано 34 запити до 
банківських установ у рамках 
розслідувань. 
 

Надіслано 27 запитів до 
мобільних операторів. 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Проведено 29 зустрічі з 
мешканцями району для 
роз’яснення ризиків, за яких 
можна стати жертвою злочину. 

Здійснено розміщення 
інформації на відеоборді в 
м.Звенигородка на 
центральній площі. 
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Безпека дітей 

Складено 2063 адміністративних протоколів: 
- стосовно дорослих – 2059; 
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 35; 
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 3; 
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1; 
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 0; 
- стосовно неповнолітніх – 4. 
Розшукано 58 неповнолітніх, зниклих безвісти. 
У дитячих закладах проведено 24 лекції і бесіди на правову 
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів. 

Що робила поліція? 

20 червня 2019 року до Звенигородського відділу поліції надійшло 
повідомлення, що о 19:30 годині, до реанімаційного відділення 
Звенигородської ЦРЛ, з діагнозом «алкогольна інтоксикація», було 
доставлено   малолітнього 2010 р.н., учня  Звенигородської школи. На місце 
події направлено СОГ та під час перевірки  встановлено, що двоє малолітніх 
придбали у однієї із мешканок в    м.Звенигородка 0,5 л самогону, нібито 
для своїх батьків, після чого  на стадіоні «Колос», розпили вказаний 
алкогольний напій. Внаслідок вживання алкоголю, один малолітній  втратив 
свідомість, а інший  повернувся до місця свого проживання, і про все 
розповів батькам, які в свою чергу викликали швидку та поліцію.  За 
результатами перевірки особу що здійснила продаж алкогольного напою, 
та батьків неповнолітніх притягнуто до відповідальності. 

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ 

2 

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ 

ЗНИК 

? 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ   
З ДІТЬМИ 

8 

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ 

8 

2 

1 

3 

- 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 



Домашнє 
(сімейне) 

насильство 

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ 

185 

248 

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СТ. 173-2 КУпАП 

100 % 

61 

5 

-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 

Що треба зробити? 
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Зброя, 
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Зброя, 
вибухівка 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  
ЗІ  ЗБРОЄЮ 

10 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ 

ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ (КГ) 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  
З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ 

1 0,34 кг 2 

-Упродовж 2019 року проведено 5 обшуків в осіб, 
що незаконно зберігали зброю. Загалом 
задокументовано 10 кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю, 
вибуховими речовинами або боєприпасами, 
вилучено 66 набоїв різного калібру, 2 гвинтівки, 2 
пістолети, одну гранату,  одиницю холодної зброї та 
340 грам вибухових речовин. Оголошено про 
підозру 9-ти особам по 9-ти кримінальним 
правопорушенням 

Поліцейські заходи 

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. 

Що треба зробити? 

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ 

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО  

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

1347 5 66 5 
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Довіра 
громадян 

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 
З НАСЕЛЕННЯМ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ  
РОБОЧИХ ГРУПАХ 

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ 

22 % 

56 

41 % 

6003 

5 

- Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення району.  

- Залучати громадян до участі в охороні 
публічної (громадської) безпеки. 
Створити різні канали участі, у тому числі 
дистанційні та анонімні. 

- Покращити інформування жертв 
злочинів про хід розслідування їх справ. 

- Підвищити якість спілкування 
поліцейських з громадянами. 

- Підвищити якість інформування громади 
про безпекову ситуацію та роботу поліції 
в районі. 

Що треба зробити? 



Довіра 
громадян 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАХ 

86 / 192 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 11 

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 18 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ 

31 

942 
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ 

942 

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення. 

 

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

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 11 
бесід в школах м.Звенигородка 
м.Ватутіне та Звенигородського 
району. 
 

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ 

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ 

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО) 
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Персонал 
поліції 

51 
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ 

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції постійно 
залучаються до несення служби під 
час конвоювань, охорони 
адміністративних будівель, а також  
до охорони публічного порядку під 
час  масових заходів. 

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

З початку  2019 року  
у відділі поліції працювали  
11 прикомандированих 
поліцейських з інших ГУНП. 

ДОДАНІ СИЛИ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

37 

ЧОЛОВІКИ 

14 

42 

ЖІНКИ 

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД 
3 РОКИ 

Некомплект складає 31 
працівників (38 %). 
 
Найбільше не вистачає СРПП 
(55%), що створює додаткове 
навантаження на працівників – 
чергування доба через добу . 
 
За звітний період звільнено 6 осіб, 
з них 2 – за власним бажанням,  3 
– у зв’язку з хворобою, 1 – за 
порушення дисципліни. 
 
Відправлено на навчання  
6 кандидатів. 

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 24 працівників.  
Всі стягнення накладалися за порушення 
вимог наказів НПУ та МВС. 
До кримінальної та адміністративної 
відповідальності працівники 
Звенигородського відділу не притягувались.  

Покарано. За що? 

 
Протягом 2019 року працівники 
Звенигородського відділу поліції не 
нагороджувались та не заохочувались. 

Нагороджено, заохочено. За 

що?  
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Нагальні 
потреби 
поліції 

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ? 

Включити до програми Підвищення 
безпеки району на 2020 рік придбання: 
- трьох автомобілів для забезпечення 
роботи відділу;  
- трьох квартир для працівників відділу 
(або віднайти інший спосіб 
забезпечення їх житлом). 
- Передбачити в бюджеті 
Шевченківського та Водяницької ОТГ та 
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; 

Як планується вирішувати 

проблеми? 

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

2. Створити та обладнати поліцейські станції у м.Ватутіне, с.Шевченкове 
с.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. 




