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Повідомлення 
громадян

4790
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ4790

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

389
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

4187

38 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

2 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції у районі:                   

СОГ - 11 хв. 19 сек.
ГРПП - 11 хв. 40 сек.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,5 %

Розбої – 0,5 %

Крадіжки – 20,3 %

Хуліганство – 0,3 %

Викрадення автомобіля – 0,7 %

Шахрайство – 1,8 %

Побиття  – 12,1 %

Сімейне насильство – 0,3 %

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Керування у нетверезому стані.

- Порушення правил проїзду перехресть.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР.

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

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

- Проводити спільні з громадськістю рейди 
проти порушників правил паркування.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

63% ЛЕГКОВІ

7% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП 
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

59
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)99

2

5

24

3

8

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У темну пору доби 
з 16:00 до 22:00

1. м.Арциз, вул Трудова.
2. м.Арциз,  вул. 28 Червня,
3. Траса Одеса-Рені (біля с.Холмське)

15% Інші ТЗ

ВАНТАЖНІ15%



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

В серпні 2020 року, між селами Холмське та Кирнички 43-річний житель Ізмаільського
району разом з родиною на автомобілі повертався з обласного центру. Недоїжджаючи до 
села Кирнички, на 181 км автошляху Одеса-Рені водій не впорався з керуванням та 
зіткнувся з відбійником. В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих
травм на місці події ще до прибуття лікарів помер його 6-річний син. Дружина із травмами 
голови була доставлена у медичний заклад. Сам водій та його 17-річна донька відбулися
незначними ушкодженнями.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження
за ч.2 ст.286  Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування було
призначено низку експертиз. 

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

-Звернутись до місцевих органів 
самоврядування з метою забезпечення 
освітлення зупинок та пішохідних переходів 
та встановлення відеоспостереження в 
місцях, де частіше скоюються ДТП.

-Виділити додаткові зони паркування біля 
міського ринку.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Фактори ризику для жертв:

-Стан алкогольного сп'яніння;
-Фермери та підприємці за місцем
мешкання, про статки яких відомо багатьом
громадянам в тому числі і злочинному
елементу;
-Мав при собі, або випадково демонстрував 
гроші, або коштовні речі.

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

- не працює;
- зловживає алкоголем, наркотиками;
- раніше притягувався до відповідальності;
- вік 18 – 40 років.

Хто злочинці?

138
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО 
(АДМІНАРЕШТ)

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

6

137138

2
СПРИЧИНЕННЯ ТЯЖКИХ 
ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ2



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Околиця міста Арциз.

Район автостанції міста

Приватні будинки фермерів району

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

- Здійснювати розвиток співпраці із
громадськими формуваннями з метою
залучення їх до заходів по забезпеченню
публічної безпеки

- Установити камери відеоспостереження в
публічних місцях, а також 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?

ПРИКЛАД ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

32-річний мешканець с. Веселий Кут, знаходячись у
стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи у
продовольчому магазині, порушував громадський
порядок, висловлюючи словесні образи на адресу
продавчині та розкидаючи продукти харчування по
підлозі. Правопорушнику оголосили про підозру у
скоєнні злочину, передбаченого ст. 296 (хуліганство)
Кримінального кодексу України. Матеріали
провадження із обвинувальним актом були скеровані
до суду.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ (ст. 156 ч.1 
КУпАП)

Арцизькими поліцейськими в
ході профілактичних заходів
виявлено та задокументовано
445 адміністративних
правопорушень за розпивання
спиртних напоїв в
заборонених законом місцях
чи за появу в стані сп'яніння в
громадському місці

-Започаткувати нові напрями 
профілактичної роботи з населенням.

- У взаємодії з органами місцевого 
самоврядування продовжити роботу зі 
створення безпекового середовища в 
територіальних громадах, зокрема 
реалізацію проекту “Поліцейський офіцер 
громади” та розбудову в населених пунктах 
підрозділу за типом “поліцейські станції”;

- 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.

- Звернутись до місцевої влади з 
клопотанням про винесення рішення щодо
обмеження продажу алкогольних напоїв
після 22:00 години до 07:00 годин.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної 
небезпеки:
- Залізнична станція міста;
- Район ринку;
- Парк Т. Г. Шевченко.

В районі мешкає 523 особи, що є на обліку 
в поліції, з яких:
- 51 із непогашеною судимістю;
- 59 сімейних бешкетників;
- 8 осіб під адміністративним наглядом;
- 65 осіб, що засуджені до покарання, не 

пов'язаного  з позбавленням волі.
- 115 осіб, причетних до незаконного 

обігу наркотиків.
- 8 неповнолітніх

Протягом звітного періоду :
Провела 268 відвідувань за місцем
проживання.
Було проведено 330 профілактичних
бесід.
Складено адмінпротоколів за ст. 187
КУпАП (порушення адміннагляду) –
167.
Встановлено адміннагляд за
ініціативою поліції відносно 9 раніше
судимих.

НАРКОЗЛОЧИНИ

0
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

9

15
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира
Приватний будинок
Дача, нежиле приміщення 

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу
Інтернет.
- Нібито за звільнення близьких людей від
відповідальності.

Види шахрайства

5 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО43

79

ШАХРАЙСТВА

РОЗКРИТО3

10

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон

- 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.

Типова жертва



Безпечне 
житло, оселя

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

- Активізувати діяльність щодо збору інформації про
спосіб життя, поведінку і зв'язки раніше судимих,
наркоманів, інших категорій осіб, схильних до вчинення
правопорушень, з метою встановлення їх причетності
до скоєння нерозкритих кримінальних діянь, в тому
числі минулих років;

- Активізувати роботу з виявлення, запобігання та
розкриття кримінальних правопорушень (злочинів), що
викликають підвищений громадський резонанс;

- Забезпечити оперативне і дійове реагування на заяви
та повідомлення про кримінальні правопорушення,
покращити якість початкових і подальших слідчих
заходів, впровадження в практику відповідного
передового досвіду.

- Розвиток співпраці із громадськими організаціями та 
охоронними фірмами;

- З метою створення безпечного середовища та 
покращення комунікації між поліцією та громадами на 
засадах партнерства, проводити просвітницьку роботу 
щодо створення в територіальних громадах  
«Сусідської варти»;

Що треба зробити?

Надіслано 9 запитів до банківських
установ в рамках розслідувань.

Надіслано 6 запитів до мобільних
операторів

Розміщено 4 статті в ЗМІ для роз’яснення
ризиків, за яких можна стати жертвою
шахраїв

Проводились відпрацювання пунктів
прийому металобрухту, ломбардів з
метою встановлення викраденого майна
громадян

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Відпрацювання раніше судимих осіб на 
причетність к нерозкритим кримінальним 
правопорушенням 

Проведені зустрічі з керівниками
фермерських господарств щодо
забезпечення якісної охорони, встановлення
відеоспостереження в складах, особливо де
зберігаються посівний матеріал, добрива
(ядохімікати)
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Безпека дітей

Складено 52 адміністративних протоколів на неповнолітніх:
-за порушення правил дорожнього руху – 29;
- за паління тютюнових виробів у заборонених місцях – 10;
- за дрібне хуліганство – 1;
- за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях – 8.

За невиконання обов’язків по вихованню дітей- 63;
За продаж неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових

виробів – 4 (накладено штрафних санкцій на суму 2720 грн.);
За доведення неповнолітніх до стану сп’яніння – 7;
В дитячих закладах проведено 48 лекцій та бесід на правову

тематику та на тему дій, в разі виявлення вибухонебезпечних
предметів, профілактики булінгу та недопущення небезпечних
розваг дітей на залізниці (потягах).

Що робила поліція?

У липні місяці 2020 року 6-річна дівчинка, знаходячись на роботі в
батька, в м.Арциз, раптово вибігла з офісного приміщення прямо під
колеса вантажівки, що заїжджала в двір приватного промислового
підприємства. Від отриманих травм потерпіла померла миттєво.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2

ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами)
Кримінального кодексу України.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

1

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

9

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

9

5

4

- Забезпечити неухильне виконання порядку розгляду звернень
та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми.
- Проводити обстеження умов проживання дитини в разі скоєння
насильства, жорстокого поводження з нею або існування
реальної загрози його вчинення.

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ)?

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, з
метою контролю їх поведінки та місця перебування.

Що треба зробити поліції?
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Домашнє
(сімейне)

насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ 
ІЗ СІМЕЙ (РАЗОМ ЗІ СЛУЖБОЮ 
У СПРАВАХ ДІТЕЙ)

НАПРАВЛЕНО ДО ЦЕНТРУ 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

1

15

516

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

190

5
25

Що робила поліція?

Кількість осіб, які перебувають на превентивних

профілактичних обліках, за вчинення домашнього
насильства: - 59;

З них: чоловіків – 50;

жінок – 9;

Всього сімей, де вчинялось домашнє насильство – 83;

Кількість відвідувань сімей, де вчинялось домашнє
насильство – 102;

Кількість здійснених виступів поліцейськими щодо
попередження домашнього насильства – 27;

Кількість повідомлень, надісланих до органів місцевого
самоврядування за підтвердженими фактами вчинення
домашнього насильства – 60;

Кількість виїздів співробітників поліції спільно з
соціальними службами безпосередньо на факти вчинення
домашнього насильства – 13.

Що потрібно зробити поліції:

Офіцерам ювенальної превенції збільшити кількість
відвідувань дітей за місцем проживання, навчання, з
метою виявлення дітей, що страждають від насильства;

Відвідування сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах, з метою виявлення фактів насильства в сім’ї
особливо відносно дітей ;

Продовжити практику застосування кримінального
законодавства в частині притягнення до кримінальної
відповідальності за ст. 126-1 КК України.
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

0
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

0 0

- Відпрацювання залізничного вокзалу, автостанції, для
перекриття каналів надходження ВЗ та вибухових речовин;

- Перевірка власників зброї за місцем мешкання;

-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 чинного
законодавства.

Поліцейські заходи

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

- Збільшити кількість перевірок залізничного
вокзалу, автостанції для перекриття каналів
надходження ВЗ 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 

1181 1 659
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ ЛИСТІВ ТА УСНИХ 
ПОДЯК НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

43
1

2257
3

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

-У взаємодії з органами місцевого
самоврядування продовжити роботу зі
створення безпекового середовища в
територіальних громадах, зокрема реалізацію
проекту “Поліцейський офіцер громади” та
розбудову в населених пунктах підрозділу за
типом “поліцейські станції”;

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

24 / 417

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ7

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ1

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

115

4790
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

4790

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

Частина звернень 
розглядається за участю  
представників громадськості. 

За потребою начальник поліції в ЗМІ
інформує населення про стан
криміногенної обстановки в районі.

Аби попередити травматизм дітей на
дорогах за ініціативи начальника відділу
поліції поліцейські провели вуличну акцію
«Будь обережним на дорозі!», а також
аналогічні заходи в дитячих дошкільних
закладах.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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Персонал
поліції

90
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції постійно 
залучаються до несення служби по  
охороні публічного порядку на 
масових заходах в місті та районі.

- Некомплект кадрів.
- Перевантаження, що призводить    

до перевтоми.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

.

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

64
ЧОЛОВІКИ

26

57

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 14
працівників (15 %)
Найбільше не вистачає
інспекторів реагування патрульної
поліції що створює додаткове
навантаження на дільничних
офіцерів поліції.
За звітний період звільнено 4
співробітника, з них: 2 – за
власним бажанням.
Відправлено на навчання - 7
кандидатів

До дисциплінарної відповідальності було
притягнено 17 працівників за неналежне
виконання службових обов'язків.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 27 працівників поліції, за
сумлінне виконання службових обов'язків
Серед заохочень була
1 - почесна грамота від голови Одеської
обласної Ради;
2 – грошові нагороди;
24 – медалі «За сумлінну службу»

Нагороджено, заохочено. За 

що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

-У взаємодії з органами місцевого 
самоврядування продовжити роботу зі 
створення безпекового середовища в 
теріторіальних громадах, зокрема реалізацію 
проекту “Поліцейський офіцер громади” та 
розбудову в населених пунктах підрозділу за 
типом “поліцейські станції”;

- В рамках програм “Безпечна Арцизька МТГ” 
та «Павлівська ОТГ» заплановано 
встановлення в місті та  селах району камер 
відеоспостереження з можливістю 
розпізнавання номерних знаків автомобілів, з 
метою попередження та розкриття злочинів, а 
також забезпечення поліцейських 
компьютерною, копіювальною  та іншою 
технікою   

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Комп'ютерної та копіювальної 
техніки, квадрокоптер (дрон) з 
відеокамерою (для виявлення 
посівів нарковмісних рослин тощо)

2. Запровадження проекту 
“Поліцейський офіцер громади” та 
розбудова в населених пунктах 
підрозділу за типом “поліцейські
станції”;

3. типом “поліцейські станції”;

3.    Підвищення кваліфікації 
працівників поліції у сфері протидії 
інтернет-, банківським та 
телефонним шахрайствам.

4.    Вирішення  питання житла окремих 
співробітників поліції.




