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Повідомлення 
громадян

18390
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ16719

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

1579
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

3779

139 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

28 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції по району :
ГРПП - 20 хв. 52 с.
СОГ – 35 хв. 36 с.

У відділі створено дві  слідчо-оперативні 
групи, які працюють цілодобово та 6 
ГРПП, які несуть службу в 12-годинному 
режимі.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 0,4 %

Розбої – 0,4 %

Крадіжки – 25 %

Хуліганство – 0,4 %

Викрадення автомобіля – 0,9 %

Шахрайство – 3 %

Побиття  – 1,1 %

Сімейне насильство – 6,5 %

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги - Порушення правил дорожнього руху 

пішоходами
- Перевищення обмеження швидкості 
- Знаходження водія в нетверезому стані
- Порушення правил обгону та виїзду на 
смугу зустрічного руху
- Недотримання правил проїзду 
нерегульованих перехресть

Причини

- Посилення контролю за виконанням 
законодавства про дорожній рух
- Нагадування населенню різних категорій 
учасників дорожнього руху про загальні 
правила поведінки на дорогах
- Використання наочних матеріалів, ЗМІ та 
інші методи візуалізації з метою 
попередити злочинну або 
безвідповідальну поведінку на дорогах
-Проведення зустрічей у навчальних 
закладах, автошколах та установах задля 
формування нетерпимого ставлення до 
керування авто на підпитку

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

80 % ЛЕГКОВІ

4% ВАНТАЖНІ

16 % МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-3
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

40
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)78

1

31

15

1

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У темну пору 
доби

1. Ділянка траси державного значення М-
14«Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ»

2. Ділянка траси державного значення М-28 
«Одеса-Южний» під'їзди до порту 
«Южний»

3. Ділянка траси державного значення  Р-55 
«Одеса-Вознесенськ-Новий Буг»

9



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

В жовтні 2020 року в вечірній час доби, водій «Renault Magnum», повертаючи з вулиці
Південної на Дніпропетровську дорогу в селі Крижанівка, скоїв наїзд на пішохода, який
перетинав дорогу по пішохідному переходу. Пішохід від отриманих травм загинув на
місці, а водій ватажіквки з місця пригоди зник, не надавши постраждалому допомоги.

Поліцейські негайно вжили заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження
зниклого водія автомобіля. Відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього
руху) Кримінального кодексу України.

В ході розслідування з'ясовано обставини події, установлено винуватця ДТП, після
проведення досудового розслідування матеріали провадження скеровано до суду.

- Установити обмежувачі швидкості «лежачі 
поліцейські» біля дитячих садочків, шкіл

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

- Встановити обмежувачі швидкості 
(шумова полоса) на автодорозі Р-55 «Одеса-
Вознесенськ-Новий Буг» біля пішохідних 
переходів в с. Першотравневе;

- Встановити на перехресті доріг між  с. 
Олександрівка та с. Світле на трасі  М-14 
«Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ» 
світлофорний об'єкт;

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО

- Довірливі люди, котрі необережні в нових 
знайомствах
- Жінки, пенсіонери, школярі, котрі 
привертають увагу сторонніх осіб до своїх 
прикрас, гаджетів, банківських карток
- Самотні люди, котрі в вечірній час 
перебувають в темному місці
- Особи, котрі знаходяться в нетверезому 
стані

Хто жертви?

- Особа, котра довгий час не працює і 
єдиним джерелом доходу якого є 
протиправна діяльність
- Зловживання алкоголем, наркотиками
- Раніше притягувалися до 
відповідальності
- Інтернет шахраї

Хто злочинці?

2
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

1

2377

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

11
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

8

58 тис. грн.

14



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

с. Фонтанка,;
с. Ілічанка, вул. Шкільна;
с. Красносілка, вул. Перемоги, 
вул. Садова;
с. Крижанівка, вул. Ярошенка
с. Ліски, провулок Джерельний
с. Світле, вул. Комунальна

-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;

Протидія поширенню гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої корона вірусом 
COVID-19;

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Лиманські поліцейські затримали громадянина сусідньої
держави за підозрою у розбійному нападі на 27-річну
жительку району. Серед ночі правопорушник увірвався до
оселі своєї колишньої співмешканки та, погрожуючи ножем,
почав вимагати в неї гроші. На захист дівчини стала її мати,
втім проти розлюченого чоловіка, який, окрім ножа,
схопився за молоток, дві жінки нічого не вдіяли. Не
отримавши бажаних грошей, зловмисник побив дівчину,
стягнув з пальця золоту каблучку, а на виході з будинку
прихопив її мобільний телефон. Отримавши дані про злочин,
співробітники територіального відділу поліції миттєво
встановили напрямок, у якому поїхав зловмисник на попутці,
та зупинили його на виїзді з району. Дії 28-річного іноземця
слідчі кваліфікували за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального
кодексу України, що передбачає покарання у
вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти
років із конфіскацією майна. Наразі матеріали
кримінального провадження з обвинувальним актом
скеровано до суду.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

З незаконного обігу 
вилучено 2 кг.240 г. 
наркотичних речовин

- 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 вживанням алкогольних 
напоїв у публічних місцях, нелегальною 
торгівлею.

- Своєчасно ставити осіб на облік та брати 
під адміністративний нагляд

- Започаткувати нові напрямки 
профілактичної роботи з населенням

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

У районі на обліку поліції перебувають 
1556 осіб:
Раніше судимі –94
Сімейні бешкетники – 211
Адміністративний нагляд – 14
Особи, що засуджені до покарання, не 
пов'язаного з позбавленням волі – 87
Підсудні – 826
Дитина-правопорушник – 4
Причетний до незаконного обігу 
наркотиків – 283, формальний нагляд - 37

Протягом звітного періоду:
Здійснено 1556 відвідувань за 
місцем проживання;
Проведено 986 
профілактичних бесід.

НАРКОЗЛОЧИНИ

10
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

23

44

Залізнична станція «Одеса-
Східна», 
Залізнична станція 
«Кремидівка»
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

- Приватний будинок, дача, гараж
- Квартира

Місце скоєння крадіжки

- Замовлення товарів і послуг через інтернет-
магазини
- Отримання конфіденційної інформації під 
виглядом працівників банку
- Маніпуляції щодо примусового повернення 
боргів, взятих родичами або знайомими

Види шахрайства

30 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО169

391

ШАХРАЙСТВА

2
ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО6

33

Спосіб проникнення

- Вільний доступ
- Злам дверей, віджим вікон

- Довірливі люди, або такі, які не обізнані з 
особливостями роботи державних установ 
і банків. 
- Особи похилого віку
- Громадяни, котрі нехтують правилами 
зберігання майна

Типова жертва



НПро

Безпечне 
житло, оселя

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

- Впровадити досвід профілактики 
правопорушень в громаді, 
скориставшись форматом «Сусідської 
варти» - самоорганізації жителів для 
боротьби з правопорушниками;

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

Що треба зробити?

Ініційовано прийняття органами місцевого самоврядування програми «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 здійснено роз’яснення ризиків за яких можна стати жертвою злочину;

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

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?
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Безпека дітей

- Складено 3779 адміністративних протоколи:
- стосовно дорослих – 3752
- За невиконання обов'язків з виховання дітей – 64
- За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 

тютюнових виробів – 2
- За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння – 9
- Розпитя алкогольних напоїв неповнолітніми - 15 
- Стосовно неповнолітніх – 27
Розшукано 2 зниклих неповнолітніх.
У дитячих закладах проведено 18 лекцій і бесід на правову тематику, 
щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.

Що робила поліція?

Поліцейські розслідують факт травмування двох шестирічних
мешканок Лиманського району. Одна дівчинка отримала
вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подружка - поранення
черева. Обох доставлено до медичного закладу, їх стан наразі
задовільний. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група
територіального відділу поліції. Діти гралися у дворі та забігли у
сарай, де спрацював саморобний пристрій, який батько однієї з
дівчат встановив для відлякування крадіїв. Батьки в цей час
знаходилися в будинку. За вказаним фактом відомості внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне
тяжке або середньої тяжкості ушкодження) та ч.1 ст.263 (незаконне
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими
речовинами) Кримінального кодексу України.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

5

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

2

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

2

5

18

2

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 в 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)?

- Проводити регулярно перевірки за місцем проживання 
неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку, з 
метою контролю їх поведінки та місця перебування.
- Спільно зі службою у справах дітей виявляти бездоглядних та 
безпритульних дітей, які жебракують.
- 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)

2

986

1237

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

246

30

- Офіцерам ювенальної превенції забезпечити 
ефективну співпрацю з представниками громад, 
старостинских округів, щодо виявлення дітей, 
котрі страждають від насильства , булінгу
- Належна увага до кожного факту домашнього 
насильства під час здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству.
- Проводити профілактичну роботу серед
населення з роз'ясненням видів насильства та
покарання за його вчинення.
- Провести додаткове навчання з працівниками
відділу з профілактики домашнього насильства
(разом зі Службою у справах дітей, Центром
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді,
громадськими організаціями).
- Збільшити кількість відвідувань дітей за місцем
проживання, навчання, з метою виявлення дітей,
що страждають від насильства.
- У співпраці з соціальними службами
здійснювати перевірки сімей відносно яких є
інформація, що батьки зловживають
алкогольними напоями та наркотичними
речовинами.
- 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.

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

35
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

4 0

- Перевірка власників зброї за місцем проживання
- Забезпечення профілактичних заходів з протидії 
злочинності, а також виявлення та вилучення з 
незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.
-Притягнення власників зброї до адміністративної, 
кримінальної відповідальності за порушення 
порядку правил зберігання, обліку та 
перереєстрації зброї

Поліцейські заходи

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

- Збільшити кількість перевірок залізничної станції, 
автовокзалу для перекриття каналів надходження 
зброї та вибухівки.

- 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

2057 3 1939 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 ПОЛІЦІЇ165

18390
6

- Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення.

- Залучати громадян до участі в 
охороні публічної (громадської) 
безпеки.

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

- Забезпечити належний розгляд заяв і 
повідомлень осіб та інформування 
про хід розслідування їх справ.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

11 / 84

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ10

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ8

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

76

1471
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

1471

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

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

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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Персонал
поліції

126
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.
В складі спеціальних рейдових груп
здійснювали перевірки дотримання
карантинних вимог.

- Некомплект кадрів
- Перенавантаження, що 

призводить до перевтоми

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

102
ЧОЛОВІКИ

24

111

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 5 працівників 
(4,1 %).

Найбільше не вистачає 
оперуповноважених
(1,6 %).

За звітний період  звільнено 4 
осіб, з них 2 – за власним 
бажанням, 2 – за порушення 
дисципліни.

До дисциплінарної відповідальності  
притягнуто 58 працівників. Серед них:
- Нетактовна поведінка – 2
- невиконання вимог кримінально-
процесуального законодавства – 7
- безконтрольність за діяльністю 

підлеглого особового складу – 10
- недотримання у повній мірі вимог 

нормативних актів, що регламентують 
діяльність - 39

Покарано. За що?

Нагороджено. Заохочено.

Загалом заохочень 47 працівників поліції. 
Серед них:
Відзнака МВС за сумлінну службу – 46
Зняття раніше оголошеного стягнення - 1
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

- Ініціювати передбачення в бюджетах органів
місцевого самоврядування фінансування
бюджетами ОТГ реалізації проєкту
«Поліцейський офіцер громади» з
відповідним забезпеченням автомобілем,
службовим приміщенням, офісною технікою,
паливно-мастильними матеріалами та
необхіднім канцелярським приладдям, за
можливості – житлом.

- Забезпечити кожну територіальну громаду,
яка розташована на території оперативного
обслуговування відділу поліції офіцером
громади, який проживатиме на її території і
буде орієнтований на забезпечення безпеки її
мешканців.

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

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

- Залучити допомогу громадських організацій
для проведення тренінгу та запрошення
експерта з безконфліктного спілкування.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Згідно меморандуму про співпрацю та партнерство між поліцією та
головами Доброславської, Візирської, Красносільської, Фонтанської ОТГ,
забезпечити участь у конкурсному відборі на посади поліцейських офіцерів
громад. Наразі, діючі співробітники поліції проходять спеціальну підготовку
та обиратимуться спеціальною комісією з представників Національної
поліції України та представників ОТГ.

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

3. Проведення поточного обслуговування та ремонту службових автомобілів.

2. Встановлення якісного відео спостереження у місцях масового скупчення
людей, в'їзди та виїзди з населених пунктів району тощо.

3. Забезпечення оргтехнікою, її поточного ремонту, розхідними матеріалами,
копіювальним папером та іншим канцелярським приладдям.


