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Повідомлення 
громадян

99228
КІЛЬКІСТЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗАЯВ ТА 
ПОВІДОМЛЕНЬ

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ЗЛОЧИНІВ2717

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ БЕЗ 
ОЗНАК КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ

91777

ПЕРЕДАНО ДО 
ІНШОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ

4294
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

47839

1729 РОЗКРИТО  ЗЛОЧИНІВ

694
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ
ТА ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 16 хв 20  сек.

На добу заступає 7 слідчо-оперативних  
груп:
-Хмельницьке РУП-3 СОГ;
-Відділ поліції №1-1 СОГ;
-Відділ поліції №2-1 СОГ;
-Відділ поліції №3-1 СОГ;
-Відділення поліції №3-1 СОГ.

Швидкість прибуття поліції   

на місце події

Крадіжка – 20,7%

Наркозлочини – 16,6%

Шахрайство – 14,7%

Грабіж – 1,1%

Незаконне заволодіння ТЗ – 0,4%

Хуліганство – 0,2%

Розбійний напад  – 0,2%

Вбивство – 0,5%

Тяжкі тілесні ушкодження – 0,9%

Структура злочинів за видами
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Безпечні 
дороги

Причини ДТП

- Оновлення пішохідної інфраструктури,
освітлення пішохідних переходів,
установлення острівців безпеки.

- 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.

- Спільні з громадськістю рейди проти
порушників правил паркування.

Заходи з безпеки руху

та профілактики ДТП

ТОП-5 
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

911
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП З ПОТЕРПІЛИМИ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ВИПАДКИ УПРАВЛІННЯ 
АВТО НАПІДПИТКУ

(ст.130 КУпАП)

1543

78

488

11

374

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

1. м. Хмельницький, вулиця Свободи –
вулиця Проспект Миру

2. м. Хмельницький, вулиця Трудова –
вулиця Чорновола.

3. м. Хмельницький, вулиця Кам’янецька-вулиця 
Купріна
4. м. Хмельницький, вулиця Проспект Миру-
вулиця Степана Бандери
5. Дільниця траси Н-03: 196+250 – 196+967 км+м. 
6. Дільниця траси Н-03: 205+850 – 207+150 км+м

ПОШИРЕНІ ВИДИ 
АВТОПРИГОД:

- керування транспортним засобом у стані 

алкогольного сп’яніння

- перевищення встановленої швидкості 

руху

- порушення правил маневрування 

- недотримання дистанції 

- порушення правил проїзду перехресть

- виїзд на смугу зустрічного руху 

1. Зіткнення 

2. Наїзд на транспортний засіб,   

що стоїть 

3. Наїзд на перешкоду

ПОШИРЕНІ ВИДИ 
АВТОПРИГОД:

У СВІТЛУ ПОРУ ДОБИ
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Безпечні 
вулиці

Tиповий злочинець:

- безробітний;
- зловживає алкоголем, наркотичними

засобами та психотропними речовинами;
- раніше притягувався до відповідальності.

Хто злочинці?

ПОГРАБУВАНЬ
ТА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ

36 РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО В 
ПОРЯДКУ СТ.208 КПК37

5

ХУЛІГАНСТВ

Хто жертви?

Фактори ризику для жертв:

- стан алкогольного чи наркотичного
сп'яніння;

- рухався один в безлюдному, слабо
освітленому місці, у темну пору доби;

- мав при собі, або випадково
демонстрував гроші, або коштовні речі.

3

РОЗКРИТО
ДРІБНЕ 

ХУЛІГАНСТВО

1253

17

55
ВЧИНЕНО  

ПРАВОПОРУШЕНЬ В 
ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ



Безпечні 
вулиці

ВИПАДКІВ НЕЗАКОННОЇ 
ТОРГІВЛІ  ОКОВИТОЮ 
(ст. 164-16 КУпАП)

Під забороною торгівля

алкогольними напоями

особам у військовій формі

одягу або з наявними

знаками розрізнення

військових формувань, сил

територіальної оборони,

добровольчих формувань

територіальної громади та

правоохоронних органів.

- Впроваджувати нові напрями
профілактичної роботи з населенням.

- Більш активно залучати до
профілактичної роботи представників
громадськості та відповідних державних
служб.

- Посилити інформаційну роботу з
населенням щодо неприпустимості
домашнього насилля та роз'яснення
відповідальності за його вчинення.

- 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 їх
торгівлею.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
- нічні розважальні заклади
обласного центру «PaPaPab»
«Арсенал», «Тарантіно», «СВ»;
- залізничні та автовокзали;
- речові та продуктові ринки;
- місця дозвілля молоді
(парки, сквери тощо).

На обліках у підрозділах поліції 
області перебували:

- 359 раніше судимих; 
- 248 формально підпадаючих під 

адміннагляд;
- 1584 домашніх кривдників;
- 74 під адміністративним    

наглядом

Протягом звітного періоду:
- здійснено відвідувань за місцем 
проживання понад  1 тис. осіб;
- проведено майже 3 тис.
профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНІВ

З незаконного обігу 
вилучено 336,1 кг 
наркотичних речовин. 

72
ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНО

В СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

103

452



Безпечні 
вулиці

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

5 жовтня, до жительки міста

Старокостянтинова зателефонував невідомий

чоловік, і, представившись лікарем, повідомив,

що її донька потрапила у ДТП й терміново

потрібні гроші на її лікування. Налякана

пенсіонерка погодилася передати гроші і назвала

псевдо лікарю свою адресу. За деякий час шахрай

приїхав до старенької, і вона передала йому

вищезазначену суму. Коли ж потерпіла зрозуміла,

що її ошукали, звернулась із заявою до поліції.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів,

правоохоронці швидко встановили особу

зловмисника. Ним виявився житель м. Одеси,

який раніше уже притягувався до кримінальної

відповідальності. Поліцейські знали, в якому

приблизно напрямку він рухається, тож вислали

орієнтування колегам із Вінниччини, де його і

затримали. Слідчі відділу поліції №1 (м.

Старокостянтинів) за даним фактом відкрили

кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190

(Шахрайство, вчинене у великих розмірах)

Кримінального кодексу України.

15 серпня в одному з кафе по вулиці

Грушевського в місті Хмельницькому до кафе

зайшов невідомий чоловік, підійшов до стійки

та почав вимагати гроші у працівників закладу.

Почувши відмову, зловмисник дістав предмет,

схожий на ніж, і почав ним погрожувати

працівниці кафе. Злякавшись, та дістала гроші

з каси і віддала їх. Після цього зловмисник

покинув приміщення кафе, а дівчина одразу ж

зателефонувала на лінію 102.

На виклик негайно прибули працівники поліції

і по «гарячих слідах» виявили зловмисника у

під’їзді сусіднього будинку. Правопорушником

виявився 63-річний місцевий житель.

Правоохоронці затримали його в порядку

ст. 208 Кримінального процесуального кодексу

України.

Слідчі Хмельницького районного управління

поліції розпочали досудове розслідування за

ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах

воєнного стану) Кримінального кодексу

України.

Поліцейські заходи

- Наблизити патрульні наряди до місць, де
фіксується найбільша кількість «вуличних»
злочинів.

- Встановити (оновити) освітлення в
місцях, де найчастіше скоюють злочини.

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

Що треба зробити?

З метою постійного контролю за
станом правопорядку по Хмельницькому
РУП встановлено 290 відеокамер, з них:

- 264 камери оглядового типу;

- 26 камер аналітичних.
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖКИ З КВАРТИР 
ТА БУДИНКІВ

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

9 ВЗЯТО ПІД ВАРТУ

РОЗКРИТО103

123

ШАХРАЙСТВ

3 ВЗЯТО ПІД ВАРТУ

400

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

РОЗКРИТО65

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

Типова жертва



Безпечне 
житло, оселя

Що треба зробити?

ЩО ЗРОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

- Вжити заходів із встановлення нових
та модернізації наявних систем
відеоспостереження.

- Створити іміджеві та профілактичні
відеоролики, які розмістити на офіційному
веб-порталі ГУНП, у соціальних мережах.

Поради громадянам

— важливо, щоб за відсутності мешканців
квартири всі вікна і двері були надійно
зачиненими. Двері повинні бути обладнані
надійними замками та засувами;
— бажано ставити подвійні вхідні двері;
— варто вмонтувати кілька замків, наприклад
унизу, посередині, вгорі. Але міцність дверей та
надійність замків залежить від укріплення рами
дверей;
— не потрібно забувати і про вмонтування у двері
спеціального оглядового отвору (зорового вічка).
Це допоможе захистити житло від непроханих
гостей;
— найнадійнішим охоронцем квартири є
спеціально вмонтована сигналізація, яка
виведена на пульт служби охорони.

Проведено робочі зустрічі з власниками

ломбардів, розташованих на території

обслуговування, щодо організації під

час перевірки речей і предметів за

обліками МВС та отримання інформації

про осіб, які здають цінні речі, що можуть

бути здобуті протиправним шляхом.

У 2022 році спостерігалося зменшення

реєстрації кримінальних правопорушень по

фактах крадіжок з помешкань на 53.1 %, при

цьому розкриття збільшилося на 5.1 %, в

порівнянні з 2021 роком.

Активізовано роботу з установлення та

розширення існуючих систем

відеоспостереження (інформаційно-

аналітичних комплексів «Безпечне місто») у

рамках прийнятих органами виконавчої

влади та місцевого самоврядування

комплексних програм профілактики

правопорушень, боротьби з тероризмом,

злочинністю і корупцією, забезпечення

публічної (громадської) безпеки і порядку на

території області.



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

Складено 1737 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 1282; - стосовно неповнолітніх – 455.
- за невиконання обов’язків з виховання дітей (ст.184) – 762;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв,
тютюнових виробів (ч2 ст.156) – 69;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (ст.180)– 223;
- за булінг – 6;
Розшукано 108 неповнолітніх, зниклих безвісти.

У дитячих закладах проведено 305 лекцій і бесід на правову
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі
виявлення вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

7 жовтня 2022 року в одній із багатоповерхівок міста

Хмельницького стався розбійний напад на 10–річну

школярку. З дівчинкою до ліфта зайшов невідомий і,

погрожуючи предметом схожим на пістолет, відібрав у неї

мобільний телефон, після чого вибіг на вулицю.

Дівчинка, не розгубилася, побігла слідом за своїм

кривдником і стала кликати на допомогу. Школярку почув

сусід, чоловік затримав зловмисника та забрав у нього

викрадений телефон. Проте підозрюваний вирвався та

почав тікати. Працівники поліції уже за кілька годин

розшукали і затримали нападника.

ЗЛОЧИНІВ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

67

ЗНИКЛО ДІТЕЙЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

108

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ДОМАШНЄ 
НАСИЛЬСТВО
СТОСОВНО 
НЕПОВНОЛІТНЬОГО

НАКЛАДЕННЯ
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

108

11

69 - 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.
- Регулярно проводити 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

3440

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100%

2186

183

- Збільшити кількість відвідувань дітей за
місцем проживання, навчання з метою
виявлення дітей, що страждають від
насильства.

- Спільно із місцевими державними
адміністраціями та громадськими
організаціями вжити заходів щодо
створення центрів соціальної допомоги
особам, які потерпіли від домашнього
насильства.

- Провести зустрічі з керівниками
навчальних закладів та психологами з
метою виявлення підлітків, які потерпають
від домашнього насильства.

- Проводити навчання з працівниками
відділу профілактики домашнього
насильства (разом зі Службою у справах
дітей, Центром соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді, громадськими
організаціями).

Що треба зробити?

ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ:

58 42 – за ст. 126-1 КК України;
16 – за ст. 390-1 КК України

3440
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Зброя, 
вибухівка

- Відпрацювання залізничних вокзалів, автовокзалів
для перекриття каналів надходження вогнепальної
зброї та вибухових речовин.

- 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 ВЗ та вибухових речовин.

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

Що треба зробити?

57
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

44
ВИЯВЛЕНО ФАКТІВ 

НЕЗАКОННОГО 
ПОВОДЖЕННЯ ЗІ 

ЗБРОЄЮ

42
ВСТАНОВЛЕНО ПОРУШНИКІВ

З НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ВИЛУЧЕНО

910,5 
ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ (ГР)

21
ГРАНАТУ
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯТО
НАЧАЛЬНИКОМ ХРУП/

НАЧАЛЬНИКАМИ ВП-ВнП

39 /799

Згідно постанови Кабінету Міністрів

України «Про внесення зміни до пункту 6

Порядку проведення оцінки рівня довіри

населення до Національної поліції» від 9

грудня 2022 р. №1380, якою встановлено, що у

разі введення на всій території України

воєнного чи надзвичайного стану оцінка на

загальнодержавному рівні тимчасово не

проводиться.

Проведення оцінки відновлюється

наступного року після припинення або

скасування воєнного чи надзвичайного стану в

Україні.

5722
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

346
МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  У ЗМІ / 
ІНТЕРНЕТІ

Поліцією управління координується

діяльність 43 громадських формувань,

в яких налічується 1065 членів.

Упродовж 2022 року членами ГФ спільно

з поліцейськими проведено 506 рейдів.

ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ

ТА ГРОМАДИ

З метою стабілізації криміногенної

обстановки проводяться спільні рейди з

представниками громадських формувань

з охорони громадського порядку.

В мережі інтернет керівництво

інформує населення про стан

криміногенної обстановки та діяльність

поліції.

З метою поліпшення взаємодії поліції

та громади в напрямку створення

безпечного середовища реалізується

проект «Поліцейський офіцер громади».

820



Робота поліції в умовах воєнного стану

ПОСЯГАННЯ НА 
ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І 
НЕДОТОРКАНІСТЬ УКРАЇНИ

269 

Починаючи з квітня частина

поліцейських Хмельницького РУП та

його територіальних підрозділів

регулярно перебувала у відрядженнях

для проведення стабілізаційних

заходів на звільнених територіях, де

правоохоронці забезпечували публічну

безпеку і порядок, протидіяли

злочинності та всіляко допомагали

місцевим жителям.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС

КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ:

В комендантську годину заборонено

перебувати на вулицях та в інших

громадських місцях без спеціально

виданих перепусток і документів, що

посвідчують особу.

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ 
ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

482

Від початку повномасштабного вторгнення
російської федерації в Україну співробітники
поліції виконували ряд функцій, які були
пов’язані із забезпеченням публічної безпеки
та порядку на території обслуговування,
виявлення осіб, що працювали або діяли в
інтересах ворога.
Було розгорнуто ряд блокпостів, де разом із

громадськістю, учасниками територіальної
оборони, бійцями Національної гвардії
проводилися заходи, спрямовані на
перевірку транспортних засобів і підозрілих
осіб, які пересувалися по області.
Створено відповідні наряди поліції, які в

денний та у нічний час – на період дії
комендантської години здійснювали
патрулювання, перевірку осіб, що викликали
підозру. Також відпрацьовувались особи,
стосовно яких була інформація щодо
причетності до діяльності в інтересах ворога.

В умовах відключення електропостачання
поліцейськими проводяться посилені
патрулювання.

Визначені об’єкти критичної інфраструктури
та соціальної сфери, що потребують
посиленої уваги.

20
КОЛАБОРАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ

Зареєстровано кримінальних 
проваджень:



09 Персонал
поліції



Персонал
поліції

831
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники поліції залучаються до  
охорони публічного порядку та 
патрулювання вулиць.

- Некомплект кадрів.
- Перевантаження, що призводить до 
перевтоми.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ / ЗВІЛЬНЕНО

641
ЧОЛОВІКИ

190

580

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД

3 РОКИ

До дисциплінарної відповідальності
притягнуто 462 працівника.

Серед них:
:- за неналежне виконання службових
обов'язків;
- за невиконання вимог кримінального
процесуального законодавства;
- за порушення обліково-реєстраційної
дисципліни.

Покарано. За що?

Нагороджено, заохочено. 

Некомплект складає 65 працівників
(6,9%).

За звітний період звільнено 39 осіб, з
них: 19 – за власним бажанням,
11 – через хворобу, 8– за негативними
мотивами, 1 – з інших підстав.

Загалом заохочено 135 працівників 
поліції. 

Серед них: заохочувальними відзнаками 
за сумлінне ставлення до виконання 
посадових обов’язків, високу професійну 
майстерність, ініціативу та наполегливість 
у розкритті тяжких злочинів.



10
Нагальні 
потреби 
поліції



Нагальні потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

1. Розширення мережі камер
відеоспостереження, зокрема з функцією
розпізнавання номерних знаків, з метою
підвищення безпеки на дорогах та протидії
незаконним заволодінням авто.
2. Подальшої співпраці з місцевими
громадами щодо впровадження проєкту
«Поліцейський офіцер громади» та
забезпечення діяльності таких працівників
поліції.
3. Посилення взаємодії з місцевими
органами влади та самоврядування щодо
інформування населення про
розповсюджені види інтернет-шахрайств,
протидії наркозлочинності.

4. Продовження розвитку
автоматизованого обліку затриманих
осіб з метою запобігання незаконному
затриманню та вдосконаленню системи
захисту осіб від тортур і жорстокого
поводження (Інформаційна підсистема
«Custody Records»).
5. Покращення рівня матеріально-
технічного забезпечення та соціального
захисту поліцейських.
6. Посилення взаємодії з органами
місцевої влади та самоврядування з
метою забезпечення безпеки дітей та
своєчасної превентивної роботи щодо
дитячої злочинності.

Як планується вирішувати 

проблеми?

- Подальша розбудова системи
відеонагляду у рамках Програм
профілактики злочинності та боротьби з
правопорушеннями на 2021-2025 роки.
- 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 наркозлочинності, доводити
інформацію про розповсюджені види
шахрайств.


