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Повідомлення 
громадян

4659
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ4413

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

259
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

3519
26

РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції у районі – 17 хв.

У відділенні створено 2 СОГ та 4 ГРПП:

одна основна;

друга – додаткова;

2 ГРПП – працює вдень
2 ГРПП – вночі 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 2,9%

Крадіжки – 5,4%

Викрадення автомобіля – 0 %

Шахрайство – 0,7%

Побиття  – 3,6%

Сімейне насильство – 2,9%

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості

- Порушення правил маневрування

- Недотримання дистанції

- Порушення правил проїзду перехресть

Причини

1. Проведення зустрічей у навчальних
закладах, з метою доведення до учнів
правил безпечної поведінки на вулицях та
дорогах.
2.Забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації питань безпеки
дорожнього руху та дотримання
учасниками дорожнього руху правил,
норм і стандартів у цій сфері.
3. Поширення практики застосування
технічних засобів контролю за дорожнім
рухом та фіксації порушення правил
дорожнього руху.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

62% ЛЕГКОВІ

31% ВАНТАЖНІ

7% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-5 
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

96
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)89

2

5

16

0

0

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору доби
1. Перехрестя вулиць Мирна та Польова.
2. На вулиці Софіївській біля ЗОШ «школа 
гімназія».
3. Біля дитсадка «Казка».
4. На вулиці Князя Володимира біля ліцею та 
музичної школи.
5. На вулиці Мічуріна біля дитсадка 
«Сонечко».



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

Поліцейські завершили розслідування ДТП у Любашівському районі. Внаслідок аварії за
участю мікроавтобуса та велосипеда, що сталася сьогодні вночі на автодорозі Балта-Криве
Озеро в селі Янишівка, від отриманих тілесних ушкоджень загинув 17-річний
велосипедист. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали
провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт з
матеріалами провадження скеровано до суду.

- Встановити прилади автоматичної фото-
та відео- фіксації адміністративних  
правопорушень у сфері забезпечення 
дорожнього руху.

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

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

-Проводити зустрічі з дітьми, які
навчаються в загальноосвітніх закладах,
щодо роз’яснення ПДР і про те, як треба
себе поводити на дорогах.

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 чи коштовні речі.

Хто жертви?

Tиповий злочинець:

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

Хто злочинці?

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО87

0

ПОГРАБУВАННЯ 

4



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Місце скоєння
с. Володимирівка
Любашівського району

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

- Відновити освітлення та встановити камери
відеоспостереження по населеним пунктам,
що увійшли до складу Любашівської та
Зеленогірської територіальних громад.

- 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..

-Провести зустрічі з головами
територіальних громад, старостами округів,
для реалізації встановлення камер
відеоспостереження та охоронної
сигналізації.

-Спільно з органами місцевої влади
реалізувати програму “Сусідська варта”.
Основним завданням проекту є розвиток
добросовісного сусідства та спільної
відповідальності за безпеку власного житла.

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ І 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

В одному із селищ Любашівського району невстановлена
особа з автомобіля викрала сумку з документами та
грошима. В ході оперативно-розшукових заходів було
встановлено правопорушника. Йому оголосили про підозру у
скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального
кодексу України. Досудове розслідування завершено,
матеріали провадження скеровано до суду.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

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

- 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.

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної 
небезпеки:
- залізнична станція;
- вул. Привокзальна.

У районі на обліку поліції 
перебувають 289 осіб, з яких:
- 89 з непогашеною судимістю;
- 78 сімейних бешкетника;
- 7 осіб під адміністративним 
наглядом;
- 46 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 1962 відвідування за 
місцем проживання;
- проведено 1962 профілактичні 
бесіди.

НАРКОЗЛОЧИНИ

5
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

3

0
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

- Квартира,
приватний будинок,
дача, гараж, підсобне приміщення.

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу
Інтернет

Види шахрайства

2 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО28

75

ШАХРАЙСТВА

1

Спосіб проникнення

Вільний доступ,
злам дверей, вікон, воріт

- Людина, яка шукає занадто «привабливі»
пропозиції в Інтернеті

Типова жертва

47 тис. грн. завдано 

збитків



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»;

-Розширити мережі камер
відеоспостереження у всіх населених
пунктах, що увійшли до складу
Любашівської та Зеленогірської
територіальних громад.

- 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.

Що треба зробити?

Надіслано 5 запитів до
банківських установ в рамках
розслідувань.

Надіслано 25 запитів до
мобільних операторів.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Проведено 15 зустрічей з
мешканцями району для
роз’яснення ризиків, за яких
можна стати жертвою злочину.
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Безпека дітей

Складено 92 адміністративних протоколів:
- стосовно дорослих – 84
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 55;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв,
тютюнових виробів – 3;
- стосовно неповнолітніх – 8.
Розшукано 30 неповнолітніх.
- Проведено профілактичні лекції в школах на тему «Шкідливість
тютюнопаління», «Правила безпеки на дорогах», «Недопущення
проявів насильства в учнівському колективі, цькування, яке може
підпадати під поняття булінгу»

Що робила поліція?

11-річного хлопчика з дому забрала «швидка» у вкрай важкому
стані. За кілька годин дитина померла на операційному
столі. Прокинувшись з самого ранку, хлопчик почав скаржитися
батькам на біль у животі. Вони дали синові пігулки, але з часом 
стан дитини тільки погіршувався. Близько 7-ї години вечора
батьки забили на сполох і викликали лікарів. Вже в лікарні
хлопчик зізнався, що нібито впав із дерева. На превеликий 
жаль, врятувати маленького пацієнта медикам не вдалося.За
фактом смерті дитини відомості були внесені до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією п.2 
ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

ЗЛОЧИНb 
ПРОТИ ДІТЕЙ

3

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

30

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕНЬ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

30

3

3

3

- Забезпечити неухильне дотримання порядку розгляду звернень та повідомлень з
приводу жорсткого поводження з дітьми або загрози його вчинення.
- Спільно з органами виконавчої влади вжиття заходів щодо своєчасного виявлення
дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, сімей, які
неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, застосовують
насильство та жорстокість до них, притягнення їх до відповідальності згідно чинного
законодавства.
- 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 дітей
-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, з метою
недопущення вчинення протиправних дій стосовно них.
-З метою правового виховання населення, особливо молоді, проводити в
навчальних закладах профілактичні лекції з роз’яснення діючого
законодавства України щодо відповідальності неповнолітніх за вчинення
злочинів, правопорушень., дотримання особистої безпеки, недопущення
конфліктних ситуацій в учнівському колективі, яке може підпадати під поняття
булінгу та відповідальність за вчинення таких дій.
-Проведення лекцій на тему “Безпечний інтернет”.

Що треба зробити поліції?
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Домашнє
(сімейне)
насильство



- Постійно проводити профілактичні
бесіди в родинах, в яких один з членів
потерпає від домашнього насильства
(разом зі Службою у справах дітей,
центром соціальних служб для дітей, сім’ї
та молоді, громадськими організаціями).

- Висвітлювати в ЗМІ інформацію “Як
діяти у ситуації домашнього
насильства та його загрози”

Що зроблено поліцією.

- Проведено вуличну акцію «16 днів проти
насильства», метою якої було створення
соціального простору на території
обслуговування, вільного від насильства,
збільшення розуміння та обізнаності про
всі форми насильства, привернення уваги
громадськості до протидії домашньому
насильству, жорстокому поводженню з
дітьми, забезпеченні рівних прав чоловіків
та жінок.

Домашнє
насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

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

12

285

309

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

123

19

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

4
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

0

- 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.

- 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

872 2 29 2

0
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КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ84

6621
5

-Збільшити кількість позитивних

контактів поліції та населення району.

- Залучати громадян до участі в

охороні публічної (громадської)

безпеки.

- Покращити інформування потерпілих

про хід розслідування їх справ.

-Підвищити якість інформування

громади про безпекову ситуацію та

роботу поліції в районі.

-Розвиток співпраці поліції з

населенням та громадськими

формуваннями з охорони громадського

порядку, поліцейськими офіцерами

громади.

- Запровадити реалізацію проєкта

“Поліцеський офіцер громади”

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

37/512

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ15

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ5

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

34

105
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

105 Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

- Взаємодія поліції з громадськістю,

органами місцевої влади та місцевого

самоврядування

- Висвітлення діяльності поліції в ЗМІ

- Протидія злочинності, забезпечення

публічної безпеки та порядку.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ
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Персонал
поліції

65
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

.

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

55
ЧОЛОВІКИ

10

59

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає - 1 працівник
(1,6 %).

додаткове навантаження
припадає на дільничних офіцерів
поліції.

За звітний період нікого не
звільнено.

Відправлено на навчання 5
кандидатів.

До дисциплінарної відповідальності
притягнуто 11 працівників за неналежне
виконання своїх функціональних обов’язків.

Покарано. За що?

Загалом заохочено 19 працівників поліції за
розкриття тяжких злочинів та за сумлінне
виконання службових обов'язків.

Нагороджено, заохочено. За 

що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

-Звернутись до ГУНП в Одеській

області з метою відновлення кімнат для

затриманих та доставлених до ВП та

реконструкції кімнати для

конфіденційного побачення затриманих

із захисником.

-Включити до програми

«Безпечна Любашівщина» придбання

автомобілів для роботи груп реагування

патрульної поліції для обслуговування

Любашівської та Зеленогірської

територіальних громад.

-Забезпечити участь працівників

поліції у проведенні тренінгів на тему

«Протидія домашньому насильству».

-Підготовити клопотання перед

керівництвом ГУНП та місцевою

владою, щодо виділення житла та

земельної ділянки працівникам поліції.

- Підвищити обізнаність населення

у сфері протидії Інтернет, банківським

та телефонним шахрайствам.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Виділення автомобілів для роботи груп
реагування патрульної поліції для
обслуговування Любашівської та
Зеленогірської територіальних громад.

2. Виділення житла та земельних ділянок
для працівників поліції.

3. Відновлення кімнати для затриманих
та доставлених.

4. Реконструкція кімнати для
конфіденційних побачень затриманих
із захисником.

.

.


