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Повідомлення 
громадян

4722
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ4780

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

377
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

2355

26 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції по району –
28 хв. 00 сек.

У відділі створено 1 СОГ, які працюють у 
цілодобовому режимі.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,04%

Розбої – 0%

Крадіжки – 2,3%

Хуліганство – 0,02%

Викрадення автомобіля – 0,16%

Шахрайство – 0,48%

Побиття  – 1,94%

Сімейне насильство – 1,84%

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги

- Перевищення швидкості

- Порушення правил 

маневрування

- Недотримання дистанції

- Керування в стані 

алкогольного спяніння

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо 

дотримання Правил дорожнього руху

- Проведення зустрічей у навчальних 

закладах, автошколах та установах задля 

формування нетерпимого ставлення до 

керування авто на підпитку

- Роздача пам’яток з переліком санкцій за 

порушення ПДР

- Створення гарячої лінії та спільні з 

громадськістю рейди проти порушників 

правил паркування

- Розміщення камер зовнішнього 

відеоспостереження

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

91,6% ЛЕГКОВІ

2,8% ВАНТАЖНІ

5,6% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-3
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

80
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)56

2

22

5

1

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

В нічний час
1. Автодорога Ананьїв – Троїцьке –

Березівка - Вікторівка
2. Одеса – Вознесенськ - Новий Буг
3. Пушкінська - Паркова

1



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

Поліцейські затримали мешканця Березівського району, який скоїв смертельне

ДТП та втік. 41-річний водій «ВАЗу», перебуваючи напідпитку, на закругленій

ділянці дороги Семихатка-Березівка не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та

зіткнувся з деревом. Пасажир, який сидів на передньому сидінні, від отриманих

травм помер миттєво. Водій та троє пасажирів з заднього сидіння – двоє з них

підлітки – обійшлися незначними ушкодженнями, після медичного огляду їх

відпустили додому. До територіального відділення поліції про дорожньо-

транспортну пригоду повідомив небайдужий громадянин, який проїжджав повз

місце аварії. Прибувши, слідчо-оперативна група виявила на місці пригоди

пошкоджений автомобіль, а в ньому чоловіка без ознак життя. Правопорушника,

який покинув місце злочину, встановили в ході розшукових заходів. Вже за пів

години поліцейські затримали його вдома, він йшов пішки три кілометри з

пошкодженою ногою. Спочатку господар стверджував, що його побили біля воріт

домоволодіння, а автомобіль викрали. Чоловіка в медичному закладі оглянули

лікарі та перевірили на вміст алкоголю в крові, результат показав 1,51 проміле, при

допустимій нормі 0,2. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.2

ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту

особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Провести обговорення змін

транспортної інфраструктури

міста

Відновити, або нанести

дорожню розмітку, в тому

числі пішохідних переходів

Виділити додаткові зони

паркування біля міського

ринку

Встановити обмежувачі

швидкості (“ліжачі

поліцейські”) біля дитячої

музичної школи

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Фактори ризику для жертв:

- Стан алкогольного сп'яніння;

- Особи похилого віку.

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

- Не працює;

- Зловживає алкоголем, 

- Вік 35 – 40 років.

Хто злочинці?

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО32

1

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

1

10000 тис. грн.

2



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

м. Березівка

вул. Перемоги

вул. Грушевського

вул. Мисливська

вул. Європейська

Інші населені пункти 

району

с. Вікторівка

с. Заводівка

с. Златоустове

- Працівникам поліції 

Березівського ВП значну увагу 

звернути на підозрілих 

громадян автомобілі на 

іноземній реєстрації;

-Встановити камери 

відеоспостереження в місцях, 

де найчастіше скоюють 

злочини

-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».

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Поліцейські за кілька годин затримали чоловіка, який завдав

смертельних травм своїй матері і намагався сховатися від

правосуддя . Під час розпиття спиртних напоїв між 34-річним

чоловіком і його матір’ю сталася сварка, яка переросла у бійку

– зловмисник побив жінку кулаками та

палицею. Правопорушника затримали та доставили до

Березівського відділення поліції менше ніж за добу. Йому

повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу

України. Матеріали провадження з обвинувальним актом

скеровані до суду.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

- Постійно відпрацьовувати 

раніше засуджених осіб;

-Своєчасно ставити осіб на 

облік та брати 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.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

вул. Перемоги

вул. Грушевського

вул. Мисливська

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

В районі на обліку перебуває 123 

осіб, що є на обліку в поліції. 

84 раніше засуджених

105 сімейних бешкетників

10 осіб під адміністративним 

наглядом

46 осіб, що засуджені до покарання, 

не пов’язаного з позбавленням волі

Протягом звітного періоду :

Провела 198 відвідувань за місцем 

проживання

Було проведено 130 профілактичних 

бесід

Складено адміністративні протоколи за 

ч.1 ст. 178 КУПаП – 204

Виявлено правопорушників,що 

знаходились в стані алкогольного 

сп'яніння - 294

НАРКОЗЛОЧИНИ

0
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

11

9
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

-Приватний будинок;

-Дачі, гаражі.

Місце скоєння крадіжки

-Під час купівлі товарів через мережу 

Інтернет

-Нібито за звільнення близьких людей 

від відповідальності

Види шахрайства

РОЗКРИТО29

110

ШАХРАЙСТВА

РОЗКРИТО5

17

Спосіб проникнення

-Вільний доступ;

-Злам дверей, вікон.

- Людина, що нехтує правилами 

зберігання особистого майна

-Людина, що шукає занадто 

“привабливі” пропозиції в Інтернеті

-Занадто довірливі люди, або такі, що 

необізнані з особливостями роботи 

державних установ та банків

Типова жертва



Безпечне 
житло, оселя - 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»;
- 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 2 запити до  банківських установ в 

рамках розслідувань.

Надіслано 10 запитів до мобільних операторів

Надіслано інформаційну статтю до місцевих ЗМІ, 

щодо попередження шахрайства.

Збільшення нарядів поліції, особливо в нічний час.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?
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Безпека дітей

Складено 85 адміністративних протоколів

Відносно дорослих - 80

За не виконання обов’язків по вихованню дітей - 75

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 

тютюнових виробів - 1 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 5

Розшукано 20 зниклих неповнолітніх.

Що робила поліція?

У 2020 поставлено на облік 7 дітей та знято з обліків – 8.

Здійснено 24 рейди по сім’ям, що опинились в складних

сімейних обставинах та 23 рейди на предмет виявлення

безоглядних дітей, вчинення правопорушень неповнолітніми

чи відносно них.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

0

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

20

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

20

0

3

1

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.

Відвідування 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 робити іншим службам (ССД, ЦССДМ)?

Спільно з службою у справах дітей  здійснювати багатодітні 

сім’ї, що потрапляли в поле зору та в таких сім'ях  несприятливі 

умови життя.

Приділити увагу сім'ям в яких діти покидають місце мешкання 

та йдуть в невідомому напрямку, проводити бесіди, для 

попередження подібних фактів;

Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, 

перевіряти їх за місцем проживання з метою недопущення 

здійснення протиправних дій з боку неповнолітніх і в їхньому 

відношенні

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)

20

38

132

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100%

116

9

- Офіцерам ювенальної превенції 

збільшити кількість відвідувань дітей за 

місцем проживання, навчання, з метою 

виявлення дітей, що страждають від 

насильства

- Кожний виклик про  вчинення 

домашнього насильства брати на 

контроль, визначити причини , що 

впливають на вчинення насильства

- Звертатися до Березівського районного 

центру соціальних служб для сім”ї, дітей 

та молоді  про вжиття заходів до 

правопорушника;

- Виконувати норми Закону України “ 

Про запобігання домашнього насильства;

- Винесення забороненого припису 

стосовно кривдника;

- Спільно зі службою у справах дітей 

вживати заходів до  батьків, що вчинили 

домашнє насильство 

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

3
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

0 0

- Відпрацювання залізничного вокзалу, автовокзалу 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 та 

поводження з мисливською вогнепальною 

нарізною зброєю

- Збільшити кількість перевірок залізничного 

вокзалу, автовокзалу 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 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

1034 1 31 0
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ69

5024

- Збільшити кількість 

позитивних контактів поліції та 

населення району; 

- Залучати громадян до участі в 

охороні громадської безпеки;

- Покращити інформування 

жертв злочинів про хід 

розслідування їх справ;

- Відкриття поліцейської станції 

для роботи поліцейського 

офіцера громади

- Розвиток співпраці з 

громадськими формуваннями 

щодо охорони громадського 

порядку.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

14 / 280

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ5

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ0

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

27

302
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

302

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

Начальник поліції інформує населення

про стан криміногенної обстановки в 

місті, також щомісяця надаються статті до 

місцевих ЗМІ, щодо діяльності поліції чи 

інформаційного характеру.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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56
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники відділу поліції постійно
залучаються до несення служби по
дотриманню громадянами
карантинних заходів та до охорони
публічного порядку під час масових
заходів.

- Некомплект кадрів

- Перевантаження що 

призводить до перевтоми

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

46
ЧОЛОВІКИ

10

45

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 7 працівників 
(11%).

35 - за порушення 
службової дисципліни;

Покарано. За що?

Нагороджено. Заохочено.

1 – Дошка пошани



10
Нагальні 
потреби 
поліції



Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

- налагодження діалогу  з органами 

місцевого самоврядування, керівництвом 

органів, щодо створення на території 

громади безпечного простору, -

запровадження проекту “поліцейський 

офіцер громади”, створення належних 

умов для роботи дільничних  офіцерів 

поліції, шляхом відкриття поліцейських 

станцій, тощо.

- розширення співпраці з громадськими 

формуваннями з охорони громадського 

порядку, подальшого їх залучення до 

забезпечення публічного порядку та 

безпеки громадян.

- на об'єктах, на яких скоювалися злочини 

встановлення відеокамер, сигналізації;

- взаємодія з Державною службою 

охорони; 

- звернутися до органів місцевого 

самоврядування про можливість виділення 

фінансування;

- отримання приміщень для створення 

поліцейських станцій.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Виділення службового автомобілю для роботи дільничних у

віддалених населених пунктах.

2. Поточного ремонту будівлі відділу поліції, виділення паливно-

мастильних матеріалів.

3. Виділення житла для сімей правників поліції.

4. Створення поліцейської станції на території Березівського району

в с. Петрівка.




