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01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення 
громадян

2565
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ2565

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

304
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

2807

22 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції у районі –
17 хв. 56 сек.  

У відділенні поліції щодобово чергує 1 СОГ 
та 1 ГРПП.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Крадіжки – 37 %

Викрадення автомобіля – 3 %

Побиття  – 20 %

Домашнє насильство – 4 %

Структура повідомлень за видами



02 Безпечні 
дороги



Безпечні 
дороги - Порушення правил маневрування;

- Перевищення встановлених обмежень
швидкості руху;
- Керування транспортними засобами в стані
сп’яніння.

Причини

- Проведення профілактичної роботи з
учасниками дорожнього руху;
- Проведення бесід з правового виховання
в трудових та навчальних колективах;
- Здійснення відпрацювання населених
пунктів, особливо у вихідні та святкові дні.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

100% ЛЕГКОВІ

0 ВАНТАЖНІ

0% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

1
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)59

1

0

1

У світлу пору доби

1



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

У квітні під час патрулювання правоохоронці помітили водія автомобіля ВАЗ, який

порушив правила дорожнього руху. Почувши звуковий сигнал службової автівки,

чоловік почав тікати, не впорався з управлінням та перекинувся на повороті. У

ДТП постраждала пасажирка ВАЗу, 17-річна племінниця правопорушника -

поліцейські надали їй першу допомогу. Дівчину госпіталізували з травмами

середньої тяжкості. Подію кваліфіковано за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу

України. Водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього

руху, яке спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Досудове розслідування звершено, матеріали кримінального провадження

скеровано до суду.

- Продовження профілактичних заходів з
безпеки дорожнього руху;
- Наближення нарядів ГРПП до місць з
найбільш пожвавленим рухом ТЗ;
- Продовжити співпрацю з органами
місцевого самоврядування щодо
облаштування вулично-шляхової мережі
камерами відеоспостереження;
- Періодично в ЗМІ висвітлювати події, які
відбулись на території обслуговування, а
також на території області з метою
інформування населення про небезпеку
порушення ПДР та їх ігнорування, наслідки,
які можуть настати.

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, 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?

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО410

ПОГРАБУВАННЯ 

1 0
РОЗБІЙ



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

- Продовжити проведення профілактичних 
перевірок  за місцем проживання осіб, які 
перебувають на обліку в поліції, з метою 
встановлення способу їх життя, контактів 
осіб і кола їхнього оточення;
- Здійснювати заходи, спрямовані на 
виявлення та документування 
правопорушень, пов’язаних з нелегальним 
продажем алкогольних напоїв, їх 
уживанням в публічних місцях;
- Обмежити час продажу алкогольних напоїв 
з 20.00 до 07.00 

Що треба зробити?

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

У районі на обліку поліції 
перебуває  235 осіб.
Серед них:
- 39 з непогашеною судимістю;
- 53 кривдники;
- 2 особи під адміністративним 
наглядом;
- 40 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- здійснено 493 відвідування за 
місцем проживання;
- проведено 
771 профілактична бесіда.

16
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

8
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира
Приватний будинок
Дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

РОЗКРИТО20
40

Спосіб проникнення

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

- Людина, яка нехтує правилами 
зберігання особистого майна.

Типова жертва



Безпечне 
житло, оселя

- Продовжувати вести інформаційну
кампанію щодо профілактики крадіжок
та шахрайств;
- Висвітлювати в ЗМІ статті на тематику:
“Як не стати жертвою злочину”;
- Продовжити доведення дільничними
офіцерами поліції та ГРПП до громадян
про всі види шахрайств, способи
збереження майна, налагодження
стосунків із сусідами та залучення їх до
контролю за житлом на час відсутності
господарів дома;

Що треба зробити?

.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Проведено 18 зустрічей з мешканцями району
для роз’яснення ризиків, за яких можна стати
жертвою злочину.

У навчальних закладах здійснено 38 виступів,
під час яких роз’яснено дії щодо безпеки їхньої
оселі та їх особистої безпеки.

В ЗМІ висвітлювались статті інформаційного
характеру щодо дій громадян спрямованих на
збереження їхнього майна, роз’яснення
можливих заходів, які можуть сприяти
збереженню їхньої власності.



05 Безпека 
дітей



Безпека дітей

Складено 70 адміністративних протоколів:
-стосовно дорослих – 56;
-стосовно неповнолітніх – 14;
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 42;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв,
тютюнових виробів – 1;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 9;
- за домашнє насильство стосовно неповнолітнього – 4 ;
Розшукано 1зниклу неповнолітню.
У дитячих закладах проведено 38 лекцій і бесід на правову
тематику, попередження булінгу, самоушкоджень, безпечне
користування інтернетом.

Що робила поліція?

ЗЛОЧИН ПРОТИ 
ДІТЕЙ

1

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?
1

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИН ПРОТИ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

1

1

1
- 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
домашнього насильства, жорстокого поводження з нею або
існування реальної загрози його вчинення.
- Відвідувати сім’ї, які опинились у складних життєвих
обставинах, з метою виявлення фактів домашнього насильства
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

331

293

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

97

16

- Дільничним офіцерам поліції та офіцерам
ювенальної превенції збільшити відвідування
сімей, які опинились в складних життєвих
обставинах, з метою виявлення дітей, що
страждають від домашнього насильства;
- Продовжити висвітлення в ЗМІ статтей з
протидії домашньому насильству;
- Продовжити проведення лекцій та бесід у
навчальних закладах на правову тематику, в
тому числі з попередження домашнього
насильства;
-Облаштувати в навчальних закладах,
медичних закладах, старостинських округах
інформаційні куточки з розміщенням
інформації по діям осіб, які постраждали від
домашнього насилля;
- Продовжити відвідування дільничними
офіцерами та нарядами ГРПП домашніх
насильників, з метою проведення
профілактичної роботи з ними, вивчення
способу життя;
- Дільничним офіцерам поліції продовжити
запобігати проявам домашнього насильства,
доводити інформацію громадянам як не
стати жертвою насилля та до яких служб
звертатись в разі його вчинення.

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З  ВИБУХО НЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

1

- Відпрацювання автомобільних шляхів, особливо тих,
які прямують до державного кордону України, з метою
виявлення і протидії переміщення вибухових речовин
та зброї через кордон;

- Перевірка власників зброї за місцем проживання;

- Притягнення власників зброї до адміністративної,
кримінальної відповідальності за порушення порядку,
правил зберігання, обліку та пере реєстрації 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;
- Продовжити відпрацювання автошляхів та
території, прилеглої до державного кордону з
метою виявлення та протидії переміщення через
кордон зброї та вибухівки;
- Проводити тісну співпрацю з Подільським
прикордонним загоном щодо спільної діяльності в
даному напрямку;
- Додатково інформувати громадян про звільнення
від кримінальної відповідальності при добровільній
здачі зброї.

Що треба зробити?
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ
5 гладкоствольних 

рушниць 

540 128

5
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ19

582
2

- Збільшити кількість позитивних контактів
поліції та населення району;

- Залучати громадян до участі в охороні
публічної (громадської) безпеки. Створити
різні канали участі, у тому числі дистанційні
та анонімні;

- Покращити інформування жертв злочинів
про хід розслідування їх справ;

-Підвищити якість інформування громади
про безпекову ситуацію та роботу поліції в
районі;

- Висвітлювати в ЗМІ позитивні приклади
роботи поліції з розкриття злочинів,
припинення адміністративних та
кримінальних правопорушень, допомоги
громадянам в складних ситуаціях,
проведення поліцейського піклування;

- Продовжити проведення заходів,
направлених на втілення в дію проекту
“Поліцейський офіцер громади”.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

14 / 36

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ4

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ4

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

74

2565
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

2565

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

- Відділення поліції інформує населення
про стан криміногенної обстановки в
районі, попереджає громадян як не стати
жертвою насильства, крадіїв та шахраїв;
- Проводяться звітування дільничними
офіцерами поліції перед громадянами про
діяльність поліції, направленої на
профілактику скоєння адміністративних та
кримінальних правопорушень;
- залучення працівників громади до
спільних патрулювань, спільне
відвідування сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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Персонал
поліції

44
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділення поліції 
постійно залучаються до 
несення служби по охороні 
публічного порядку, 
дотримання громадянами 
карантинних заходів.

- Некомплект кадрів.
- Перевантаження, що  

призводить до
перевтоми.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ.
НАВАНТАЖЕННЯ НА ОДНОГО
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

34
ЧОЛОВІКИ

10

26

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 11 пра-
цівників (17 %).

Найбільше не вистачає 
старших інспекторів-
чергових (30%), що створює 
додаткове навантаження на 
працівників.

За звітний період звільнено 6 
працівників поліції  : 

- 1 працівника з реалізацією
дисциплінарного стягнення;

- 2 працівників через 
службову невідповідність; 

-1 через хворобу;

- 2 за власним бажанням.

Направлено на навчання 
1 кандидата.

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 14 працівників. 
Серед них:
1 – звільнено з поліції;
7 – за порушення службової етики;
6 – інші порушення службової дисципліни. 

Покарано. За що?

Загалом за сумлінне виконання службових 
обов'язків заохочено 13 працівників поліції. 
З них :
- 12 працівників поліції медалями за відзнаку 
в службі 10,15, 20 років;  
- 1 працівник поліції почесною грамотою.

Нагороджено, заохочено. За 

що? 
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ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

- Винести на розгляд сесії Окнянської ОТГ
питання, щодо виділення фінансування
для модернізації та доукомплектування
системи відеоспостереження з метою
оснащення місць відпочинку громадян,
вулиць та шляхів смт. Окни
відеокамерами;
- Продовжити взаємодію з Окнянською
ОТГ щодо реалізації заходів,
передбачених програмою “Безпечна
Окнянщина”.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1.Виділення коштів на придбання запчастин та паливно-мастильних
матеріалів для службових автомобілів дільничних офіцерів поліції та
ГРПП.

2.Модернізування системи відеоспостереження в смт. Окни, яка
виведена на чергову частину відділу поліцейської діяльності № 2
Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області.

3.Покращення умов праці, проведення ремонту службових кабінетів та
адміністративної будівлі відділу поліцейської діяльності № 2
Подільського районного управління ГУНП в Одеській області.




