
НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ

ЗВІТ  НАЧАЛЬНИКА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РВП 

ГУНП В ОДЕСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ

ЗА 2020 РІК

Додаток до доручення ГУНП від 23.02.2021 № 22



01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення 
громадян

22 553
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ21455

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

2639
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

4 758

159 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

6 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття: 
- у місті - 5 хв 20 сек.;
- у районі – 19 хв 10 сек.

У територіальному відділі створена одна 
СОГ та три ГРПП:
дві працює з 08 год.00 хв. до  20 год. 00 хв.,
одна - з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,1 %

Розбої – 0,01 %

Крадіжки – 32,2 %

Хуліганство – 0,8 %

Викрадення автомобіля – 1,2 %

Шахрайство – 4,7 %

Побиття  – 10,6 %

Сімейне насильство – 15,3 %

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 інформації у ЗМІ 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.

- Створення гарячої лінії та спільні з 
громадськістю рейди проти порушників 
правил паркування.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

85% ЛЕГКОВІ

10% ВАНТАЖНІ

5% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

559
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)102

11

6

68

10

11

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби
1.Перехрестя проспекту Миру та вул. Івана 

Франко

2. Перехрестя проспекту Суворова та вул. 

Некрасова

3. Перехрестя вул. Щорса та вул. 

Телеграфна

4. Перехрестя вул. Б.-Дністровської та вул. 

Болградської

5.  Перехрестя вул. Комерційної та вул. 

Горького



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

Поліцейські розслідують ДТП в Ізмаїльському районі, в якій загинув водій та постраждало троє
пасажирів. Дорожня аварія сталася в селі Лощинівка Ізмаїльського району ввечері 24 грудня. Внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди водій іномарки та троє пасажирів віком 33-х, 32-х та 28-ми років
отримали різні тілесні ушкодження. Всі вони доставлені до міської лікарні, у кермувальника взяли зразки
крові для визначення стану сп'яніння. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя водію не
вдалось, чоловік помер. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали
досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального
провадження призначено низку експертиз. Слідство триває.

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

- Відновити освітлення зупинок 
автотранспорту та пішохідних переходів. 

-Виділити додаткові зони паркування біля 
центрального міського ринку в м. Ізмаїл

-Встановити обмежувачі швидкості («лежачі 
поліцейські») біля дитячої музичної школи.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі



03 Безпечні 
вулиці



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 – 45 років.

Хто злочинці?

189
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

5

18310

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

16
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

16

523 тис. грн.

22



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Центр міста

Район центрального 
ринку

Центральні вулиці та 
окраїни 

селищ району 

- Запровадити систему відеоспостереження  
«Безпечне Придунав’є» та «Безпечний 
Ізмаїл».

- Розвиток співпраці з громадськими 
формуваннями щодо надання допомоги у 
забезпеченні публічного порядку, а в 
територіальних громадах  залучити  
впровадження інституції  поліцейських 
офіцерів громади.

- Відновити освітлення 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», «Первинні дії потерпілого в разі 
скоєння стосовно нього злочину» тощо.

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

По гарячих слідах ізмаїльські поліцейські
затримали викрадача скутера. До поліції
звернувся 21-річний ізмаїлець – він залишив
свій скутер біля будинку по вулиці
Комерційній, а повернувшись, виявив, що
того вже немає. За кілька годин поліцейські
знайшли скутер на іншій вулиці, а незабаром
викрили й самого зловмисника. Він пояснив,
що завів двоколісник ключем, який залишив
власник, сів на нього і поїхав. Скутер
правоохоронці вилучили та повернули
потерпілому. Зловмиснику повідомили про
підозру у незаконному заволодінні
транспортним засобом. Суду 22-річний
зловмисник чекатиме під домашнім
арештом. Відповідно до ч. 1 ст. 289
Кримінального кодексу України за
викрадення транспорту правопорушнику
загрожує обмеження або позбавлення волі
на строк від трьох до п’яти років.

Ізмаїльські поліцейські розшукали
зловмисника, який відібрав у
місцевого жителя телефон, і
повернули власнику майно.
Правопорушник підбіг до потерпілого,
який присів на лавочку біля крамниці
відпочити, вихопив з рук мобільник і
втік. Все сталося миттєво, містянин не
встиг навіть зреагувати. В ході
проведення оперативно-розшукових
заходів правоохоронці встановили
особу правопорушника дуже швидко.
Це неодноразово судимий за злочини
проти власності 32-річний ізмаїлець, у
суді на розгляді відносно якого наразі
знаходиться обвинувальний акт за
шахрайство. Розпорядитися чужим
майном зловмисник не встиг -
викрадений ґаджет правоохоронці в
нього вилучили та повернули
власнику. Правопорушнику ж
оголосили підозру за ч. 2 ст. 186
(грабіж) Кримінального кодексу
України. Судом йому обрано
запобіжний захід - тримання під
вартою.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОНА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Виявлено нелегальний 
продаж алкогольних 
напоїв, які працівники 
поліції вилучили. 
З незаконного обігу 
вилучено 2966,452 кг 
наркотичних засобів

- Започаткувати нові напрями 
профілактичної роботи з населенням.

- Ставити раніше судимих осіб на облік та 
брати їх під адміністративний нагляд.

- Встановити камери відеоспостереження в 
місцях де найчастіше вчиняються злочини

- 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.

- Обмежити час продажу алкогольних напоїв 
з 21.00 до 07.00 

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної 
небезпеки:

-район ринків;

-вулиці міста.

на обліку поліції перебувають 541 осіб. 
Серед них:
- 235 раніше засуджених;
- 20 осіб під адміністративним 
наглядом;
-159 сімейних бешкетників;
- 138 особи, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі;
- 9 психічно хворих.

Протягом звітного періоду:
здійснено 1643 перевірки за 
місцем мешкання, з них
1421 з використанням 
логістичних пристроїв , також 
проведено 
667 профілактичних бесід.
Складено 274 адмінпротоколів за 
ст. 187 КУпАП (порушення
адміннагляду).

НАРКОЗЛОЧИНИ

102
ЗЛОЧИНИ, СКОЄННІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

7

154
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет, оренда житла та/або робота 
закордоном.
- Під виглядом працівників банківських 
структур.
- Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності.

Види шахрайства

238 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО238

629

ШАХРАЙСТВА

5
ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО5

97

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

- 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

-Розвиток співпраці із громадськими  
формуваннями, охоронними фірмами та 
поліцейськими офіцерами громади.

- Спільно із  поліцією охорони провести 
інформаційну кампанію серед населення, 
щодо   встановлення сигналізації з метою 
охорони своєї приватної власності та 
помешкань.

- Організувати введення в дію проекту
“Сусідська варта”.

- 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;

- 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.

Що треба зробити?

Надіслано 39 запитів до банківських
установ в рамках розслідувань.

Надіслано 58 запитів до мобільних
операторів.

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

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

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

Відпрацювання раніше судимих осіб на
причетність до нерозкритих
кримінальних правопорушень.

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  27 адміністративних протоколів на неповнолітніх:
-незаконне зберігання наркотиків без мети збуту в невеликих розмірах -
2;
- за дрібне викрадення чужого майна – 2; 
- за дрібне хуліганство –4; 
- за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях – 19.
Складено 89 протоколів на дорослих:
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 74;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 6;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 2;
- за домашнє насильство  стосовно неповнолітнього – 7;

У дитячих закладах проведено 116 лекцій і бесід на правову тематику, та 
на тему дотримання правил дорожнього руху, профілактики буллінгу ,  як 
діяти в разі виявлення підозрілих предметів та недопущення
небезпечних розваг дітьми на залізниці (потягах).

Що робила поліція?

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до міської
лікарні госпіталізована дворічна дівчинка, яка випала з вікна третього
поверху багатоповерхівки. На превеликий жаль, від отриманих
внаслідок падіння з висоти травм дівчинка померла. Співробітники
територіального відділу поліції, що працювали на місці події, 
встановили: трагедія сталася, коли маленька гралася в кімнаті зі
старшими братиком та сестричкою. Дівчинка залізла на підвіконня і 
сперлася на москітну сітку. Поліцейські кваліфікували цю трагічну
подію як нещасний випадок. Відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань внесені за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з поміткою
«нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

11

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

29

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

29

7

6
- 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?

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ
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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 ШЕЛТЕРУ

18

681

1708

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

258

4
34

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

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

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

Що треба зробити?
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138

Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

27
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

1 0,002 кг 0

- Відпрацювання залізничного  вокзалу та автовокзалу для 
перекриття каналів надходження ВЗ та вибухових  речовин.

- Перевірка власників зброї за місцем проживання.

- Складено 109 адміністративних протоколів на власників 
зброї 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.

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

Що треба зробити?

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

3552 12 77
ДОБРОВІЛЬНО 
ЗДАНО ЗБРОЇ,ВИБУХІВКИ

2
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

2077
20

- В територіальних громадах на засадах 
партнерства ініціювати запровадження 
інституції поліцейського офіцера 
громади.

- Налагодити  дієвий механізм спільного 
виконання завдань по забезпеченню 
публічної безпеки і порядку поліцією 
спільно із громадськими формуваннями. 

-Покращити інформування громадян
про хід розгляду їх звернень та 
результати проведення досудового
розслідування за провадженнями, де 
вони є потерпілими. 

- Підвищити якість інформування
громади про безпекову ситуацію та 
роботу поліції на території
обслуговування через ЗМІ та Інтернет.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

42 / 485

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

338

1098
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

1098

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

- Начальник поліції в ЗМІ інформує
населення про стан криміногенної
обстановки в районі.

- Участь у спортивних і культурних
заходах, що проводяться в місті та районі.

- Щоб застерегти дітей від наслідків 
вживання наркотиків, алкоголю та 
паління, правоохоронці проводять 
поліцейське виховання: вчать дітей 
відповідальності за власні вчинки, 
спілкуються з підлітками, проводять лекції 
в навчальних закладах.

- З метою дотримання безпеки 
дорожнього руху, поліцейські проводять 
профілактичні заходи на трасах 
міжнародного та регіонального значення.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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Персонал
поліції

151
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції постійно 
залучаються до охорони публічного 
порядку під час масових заходів.

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

103
ЧОЛОВІКИ

48

133

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 17 
працівників (7,9 %).

Найбільше не вистачає слідчих 
(11,7 %), що створює додаткове 
навантаження на працівників.

За звітний період звільнено 11 
осіб, з них:
9 – за власним бажанням;
2 – за порушення службової 
дисципліни.

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 42 працівника. Серед них:

6 – за неналежне оформлення 
адміністративних матеріалів;

3 – за порушення службової дисципліни;

3 – за порушення службового розпорядку.

Покарано. За що?

50 працівників нагороджено Відомчою 
заохочувальною відзнакою Національної 
поліції України-медаллю «За сумлінну 
службу».

6 співробітників нагороджені почесною 
медаллю за сумлінне виконання службових 
обов'язків.

Нагороджено, заохочено. За що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

-Звернутися до ГУНП в Одеській області, 
щодо виділення для потреб відділу 
нового автомобілю для роботи слідчо-
оперативної групи; 

- У взаємодії з органами місцевого 
самоврядування продовжити роботу зі 
створення безпекового середовища в 
територіальних громадах, зокрема 
реалізацію проекту “Поліцейський
офіцер громади”.

- Продовжити поточний ремонт 
приміщень Ізмаїльського РВП за рахунок 
перерозподілу коштів бюджету 
територіальної громади. 

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Автомобіль для роботи слідчо – оперативної групи Ізмаїльського РВП.

2. Придбання  оргтехніки, канцелярського приладдя та меблів.

3. Проведення поточного ремонту приміщень відділу.

4. Підвищити рівень соціально-житлового забезпечення працівників відділу.




