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Повідомлення 
громадян

11 581
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ11581

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

856
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

4938

100 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

35 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції у районі –
25 хв. 11 сек.

У відділі створено дві  СОГ:
одна працює вдень,
друга – цілодобово

2 групи реагування патрульної поліції 
працюють позмінно по 12 годин. 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,6 %

Розбої – 0,7 %

Крадіжки – 11,7  %

Хуліганство – 0,7 %

Викрадення автомобіля – 1,6 %

Шахрайство – 2,3 %

Побиття  – 3,2 %

Сімейне насильство – 30,1 %

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання дистанції.

- Проїзд на заборонний сигнал світлофора.

- Порушення правил проїзду перехресть.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР;

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

- Виконання загальнодержавних та регіональних
програм, спрямованих на істотне підвищення
рівня безпеки дорожнього руху;

- Удосконалення системи моніторингу та аналізу
місць і кількості дорожньо-транспортних пригод.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

80 % ЛЕГКОВІ

15 % ВАНТАЖНІ

5 % МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП  
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

327
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)140

1

3

37

6

1

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У нічну пору доби
1. Автодорога М-15 Одеса-Рені.

2. Автодорога Т16-25 Овідіополь – Біляївка
- Кучургани.

3. Автодорога Т16-19 Біляївка – Вигода

4. с. В.Дальник вул. Маякська



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

У липні на трасі Одеса-Рені біля села Маяки сталася аварія за участю «МАN» та
«ГАЗель». Дві особи загинули на місці, ще двох доставлено в лікарню. Поліцейські
встановили, що водій «МАN», намагаючись зробити обгін, зіткнувся з «ГАЗеллю», що
повертала у бік Овідіополя. Внаслідок аварії 30-річніий водій «ГАЗелі» та на рік його
менша пасажирка отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені у
медичний заклад. Водій і пасажир «МАNу» загинули на місці. Відомості за вказаним
фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286
(порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

-Відновити, або нанести дорожню розмітку, 
в тому числі пішохідних переходів;

-Встановити обмежувачі швидкості   по   
вул. Успенська в м. Біляївка

- Встановити  відеокамери  в м.Біляївка  по  
вул. О.Головатого перехрестя з     
вул. Успенська;

- Встановити обмежувачі швидкості 
(шумова полоса) на автодорозі  М-15    
(Одеса – Рені) біля пішохідного переходу  в  
с. Переселенець;

- Звернутися до Служби автомобільних

доріг щодо проведення ремонту 
автодороги М-16 (Одеса - Кучургани) 

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Фактори ризику для жертв:

- Стан алкогольного сп'яніння;

- Рухався сам в темний час доби в слабо 
освітленому місці

- Мав при собі, або випадково демонстрував 
гроші, або коштовні речі

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

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

Хто злочинці?

7
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО146

6

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

17
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

7

26,7 тис. грн.

14



Безпечні 
вулиці

МІСЦЯ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНІВ

Центр м. Біляївка;

м. Теплодар, вул. Піонерна, на
території дачних кооперативів;

с. В. Дальник вул.Шевченка, 
Маякська та Соборна 

с. Вигода вул. Залізнична 

с Яська вул. Польова 

с. Маяки вул. Преображенська 
та Річна    

- Звернутись з клопотанням до органів 
місцевого самоврядування  щодо продовження  
освітлення вулиць в  місцях, де найчастіше 
скоюють злочини;

- Встановити камери відеоспостереження біля 
місць відпочинку, в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини, в тому числі на в'їздах -
виїздах до сіл району;                                                               

- Продовжити профілактику вуличної
злочинності, попередження скоєння
кримінальних правопорушень в громадських
місцях; 

- Запроваджувати сучасні підходи до
забезпечення належного рівня безпеки під час 
проведення масових заходів (Скандинавська
модель забезпечення публічної безпеки);

- Протидія поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19;

- Створити в прикордонних селах району, а      
саме в с. Градениці, с. Троїцьке, с. Яськи  спільні 
патрулі з працівниками Державної прикордонної 
служби для патрулювання в нічний час доби. 

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Поліцейські затримали двох іноземців за
підозрою у скоєнні розбійного нападу на
киянку. Правопорушники завезли 46-
річну потерпілу в лісосмугу, побили і,
погрожуючи зброєю, відібрали ювелірні
прикраси, мобільний телефон і гроші.
Жінка приїхала до Одеси на день
народження свого колишнього
співмешканця, а після свята зібралася до
Великомихайлівки, де знаходиться
будинок, що дістався їй у спадщину.
Поїхала вона туди разом з іменинником
на таксі, яке він викликав. В дорозі
з’ясувалося, що таксист, який був з
напарником, добре знайомий з її
супутником, і до пункту призначення
вона з ними не доїде. У Біляївському
районі чоловіки звернули з дороги,
кілька разів вдарили жінку в обличчя, а
тоді під погрозою ножа та пістолета
зняли з неї золоті сережки, обручку та

ланцюжок, відібрали три з
половиною тисячі гривень та
телефон і поїхали геть. За підозрою
у зазначеному злочині
правоохоронці затримали
правопорушників - уродженців
сусідньої держави. У чоловіків були
вилучені знаряддя злочину - ніж та
пістолет, а також чек з ломбарду,
куди вони здали частину речей
потерпілої. Після проведення всіх
необхідних слідчих дій частину
викраденого майна було повернуто
власниці. Дії фігурантів
кваліфіковані за частиною 2 статті
187 (Розбій) Кримінального кодексу
України. Наразі обвинувальний акт
скеровано до суду.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

За допомогою 
громадськості виявлено 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв.
Заклади закрито, партію 
контрафактного алкоголю 
вилучено.
З незаконного обігу 
вилучено 1,66 кг. канабісу, 
5 грам психотропних 
речовин, 5 грам 
амфетаміну, 47 куста
конопель. 

- Започаткувати нові напрями 
профілактичної роботи з населенням.

- Своєчасно ставити раніше судимих осіб на 
облік та брати під адміністративний нагляд.

- 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.

-Клопотати  перед  органами місцевого 
самоврядування  про обмеження часу 
продажу алкогольних напоїв  з 22:00 год.  
до 06:00 год.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної 
небезпеки:

- залізнична станція Вигода;

- район водоочисної станції; 

- с. В.Дальник.

У районі на обліку поліції
перебуває 895 осіб.
Серед них:
- 146 з непогашеною судимістю;
- 211 сімейних бешкетників;
- 11 осіб під адміністративним
наглядом;
- 131 особа, що засуджена до
покарання, не пов’язаного з
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 1457 відвідування за 
місцем проживання та проведено 
бесіди профілактичного характеру.

НАРКОЗЛОЧИНИ

8
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

4

26
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет.
- Під виглядом працівників банківських 
структур, Пенсійного фонду України
- Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності.

Види шахрайства

2 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО45

100

ШАХРАЙСТВА

РОЗКРИТО7

20

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

- 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



Безпечне 
житло, оселя

- 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;

- 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»;

- Створення безпекового середовища в 
територіальних громадах (реалізація
проєкту «Поліцейський офіцер
громади»);

Що треба зробити?

- Ініційовано прийняття органами місцевого самоврядування програм
«Безпечне місто(село)» з виділенням коштів за програмою для придбання та
встановлення відеокамер на в`їздах-виїздах з населених пунктів, в місцях
масового скупчення громадян;

- під час проведення зустрічей з населенням, звітуванням перед громадами
додатково здійснюється роз’яснення ризиків за яких можна стати жертвою
злочину;

- розроблено та розміщено на офіційній сторінці відділу поліції в Інтернеті
пам`ятку «Увага, телефонні шахраї». Вказану інформацію також розміщено в
місцевих ЗМІ.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?
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Безпека дітей

складено 138 адміністративних протоколи:

Відносно дорослих – 123;

За невиконання обов’язків по вихованню дітей – 109;

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 

тютюнових виробів – 4;

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1;

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього – 9;

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 15.

Розшукано 64 зниклих неповнолітніх.

В дитячих закладах було проведено 16 лекцій та бесід на правову 

тематику та на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних 

предметів, профілактики булінгу.

Що робила поліція?

В лютому 13-річний житель Біляївки вирвав з рук 11-річної
дівчини мобільний телефон.

За допомогою до правоохоронців звернулася мати дівчини.
Негайно відреагувавши на повідомлення, поліцейські викрили
правопорушника та вилучили у нього речовий доказ. Дії фігуранта
поліцейські кваліфікували за частиною 1 статті 186 (грабіж)
Кримінального кодексу України.

У зв’язку з тим, що правопорушник не досяг віку, з якого може
наступати кримінальна відповідальність, відносно нього були
застосовані примусові заходи виховного характеру.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

5

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

64

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

64

5

9

4

- 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.
- Відвідувати 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

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

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

4

258

205

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

258

58

- Подальша розбудова системи запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству
за ознакою статі, а також запровадження
комплексних дій і заходів, спрямованих на 
зменшення масштабу такого явища;

- Проводити профілактичну роботу серед 
населення з роз’ясненням видів насильства та 
покаранням за його вчинення; 

- Підвищити навички працівників поліції з  
деескалації конфліктів;

- Постійно здійснювати нагляд за сім’ями у яких 
фіксувались випадки зникнення дітей 
(самовільного залишення місця проживання) ;

- Орієнтувати вчителів навчальних закладів на 
негайне повідомлення про вчинення насильства 
проти дитини;

- Забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах з попередження домашнього 
насильства (разом зі Службою у справах дітей, 
Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, громадськими організаціями). 

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

1
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

1 0

- Відпрацювання залізничної  станції, автостанцій  
для перекриття каналів надходження ВЗ 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 залізничної станції, 
автостанцій 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

3099 23 2379 0
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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

161

11099
3

Що треба зробити ?

- Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення району. 

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

- Продовжити  інформування жертв 
злочинів про хід  розгляду їх звернень 
та результати проведення досудового 
розслідування їх справ.

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

Що зробила поліція !

СМС інформування громадян щодо 
порушення кримінальних проваджень і 
ходу їх розслідування.  
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

14 / 601

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ11

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ8

МАТЕРІАЛІВ  ПРО 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / 
ІНТЕРНЕТІ

52/ 

459

770
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

770/770

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

Частина звернень 
розглядається за участю  
представників громадськості

Щомісяця начальник поліції виступає в
ЗМІ, де інформує населення про стан
криміногенної обстановки в районі.

Організовано проведення виїзних
прийомів керівництва відділу поліції у
всіх населених пунктах.

Із залученням працівників Біляївської
міської ради та Усатівського відділення
поліції проведено футбольний турнір
пам'яті загиблого при виконанні
службових обов'язків працівника
Біляївського районного відділу майора
міліції Згами О.М.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)



Персонал
поліції

93
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крімт виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники відділу поліції постійно
залучаються до несення служби по
охороні публічного порядку.

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

80
ЧОЛОВІКИ

13

85

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 8 працівників
(8 %).

Найбільше не вистачає слідчих та
оперуповноважених, що створює
додаткове навантаження на
працівників слідчого відділення в
частині здійснення досудового
розслідування кримінальних
проваджень.

За звітний період звільнено 7 осіб,
серед них 2 – за власним
бажанням,
4– через хворобу.

Відправлено на навчання
14 кандидатів.

До 60 працівників за невиконання ними
своїх функціональних обов'язків.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 40 працівників поліції.
Серед них:

5 – за розкриття тяжких злочинів;

35 – за сумлінне виконання службових
обов'язків.

Серед заохочень – премії, почесні грамоти,
подяки, цінні подарунки від голів органів
місцевого самоврядування .

Нагороджено, заохочено. За що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

- Клопотати перед керівництвом ГУНП
в Одеській області щодо виділення
службових автомобілів;

- Клопотати перед керівництвом ГУНП
в Одеській області про виділення
планшетних пристроїв для дільничних
офіцерів поліції;

- Вийти з пропозицією передбачення в
бюджетах органів місцевого
самоврядування фінансування щодо
обладнання поліцейських станцій в
м.Теплодар, смт. Авангард;

- Включити в програму Підвищення
безпеки району на 2021 рік
забезпечення житлом працівників
відділу.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Виділення службових автомобілів;

2. Подальша розбудова підрозділу поліції за типом «поліцейські станції» у населених 
пунктах на території обслуговування; 

3. Запровадження проекту «Поліцейський  офіцер громади» на території Авангардівської

селищної ОТГ, Теплодарської та Біляївської міських ОТГ, Маяківської та Великодальницької
сільських ОТГ.

4. Виділення житла для сімей працівників відділу.

5. Впровадження функціонування системи «Custody Records».

6. Подальша розробка та використання в практичній діяльності новітніх інформаційних  

порталів та банків даних. 




