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Повідомлення 
громадян

12350
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ12350

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

1463
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

4970

113 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

1 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції по району –
15 хв. 48 сек.

У відділі створено 1  СОГ, та 2 ГРПП які 
працюють у цілодобовому режимі.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 1,29%

Розбої – 0,06%

Крадіжки – 33,1%

Хуліганство – 0,34%

Викрадення автомобіля – 0,9%

Шахрайство – 10,2%

Побиття  – 8,68%

Сімейне насильство – 10,24%

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги - Недодержання дистанції водіями

- Перевищення безпечної швидкості руху

- Порушення правил маневрування

- Порушення правил проїзду перехресть

- Проїзд на заборонений сигнал світлофора

Причини

- Спільні з громадськістю рейди проти 
порушників правил паркування.

- Проведення зустрічей у навчальних 
закладах, автошколах та установах для 
формування нетерпимого ставлення до 
керування в нетверезому стані.

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

75% ЛЕГКОВІ

15% ВАНТАЖНІ

10% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-3
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

85
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)123

1

20

8

1

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

В п’ятницю та 
неділю

1. вул. Успенська кут вул. Осіпенка
2. вул. Соборна кут вул. Шкільної
3. вул. Соборна кут пр-ту Перемоги 

5



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

В березні 2020 року внаслідок ДТП восьмирічна велосипедистка опинилася під колесами
мотоцикла. Дівчинку з травмами голови госпіталізували до реанімаційного відділення
лікарні. Подія сталася в мікрорайоні «Цукровий завод» в Подільську. Зіткнення сталося, коли
велосипедистка, яка їхала в попутному напрямку, раптом почала перетинати проїжджу
частину. Водій, за висновками медиків, був тверезий. Відомості про подію внесені до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального
кодексу України.

В листопаді 2020 року сталася аварія на автодорозі «Вінниця-Турбів-Гайсин», біля села Малий
Фонтан Подільського району. Велосипедист, виїжджаючи на головну дорогу, не надав
перевагу у русі автомобілю «SSANGYONG», що призвело до зіткнення транспортних засобів.
Від отриманих травм 71-річний велосипедист помер до приїзду «швидкої». Згідно медичного
висновку киянин, який був за кермом позашляховика, був тверезий. Відомості про подію
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)
Кримінального кодексу України.

- Виділити додаткові зони паркування 
біля міського ринку;

- Установити обмежувачі швидкості біля 
шкіл, дитячих садочків та установ 
масового відвідування;

- Обговорити зміни транспортної 
інфраструктури району;

- Відновити або нанести дорожню 
розмітку та пішохідні переходи.

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО

Фактори ризику для жертв:

- Стан алкогольного сп’яніння;

- Демонстрування грошей чи коштів;

- Рухається сам в темний час доби в слабо 
освітленому місці.

Хто жертви?

Типовий злочинець:

- Зловживає алкоголем або наркотиками;

- Не працює;

- Раніше притягувався до відповідальності.

Хто злочинці?

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО4655

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

15
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО3

19



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Центр міста.

- Відновити освітлення в місцях, де 
найчастіше скоюють злочини;

- Установити камери відеоспостереження в 
публічних місцях, та де найчастіше скоюють 
злочини;

- Збільшити кількість патрулів у темний час 
доби;

- 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.

- Створення громадських формувань та 
залучення їх до патрулювання вулиць.

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Подільські поліцейські оперативно затримали місцевого жителя за пограбування
перехожого. Сталося на розі вулиць 8 Березня та Успенської. Про подію в поліцію
повідомив потерпілий. По дорозі додому молодик, який йшов позаду,
несподівано вирвав у нього з рук барсетку з грошима та документами.
Зловмисник був затриманий біля продовольчого магазину, де купив собі пиво на
вкрадені гроші. Барсетку з документами поліцейські вилучили в міському парку,
де її викинув правопорушник. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

В грудні вночі на вулиці Соборній двоє громадян пограбували місцевого жителя,
скориставшись тим, що потерпілий перебував у стані сп’яніння. Здобиччю
правопорушників стали мобільний телефон і велосипед. Поліцейські встановили
особи правопорушників, які виявилися неповнолітніми учнями місцевого ліцею.
Викрадені речі повернуті власнику.
За обома фактами були розпочаті кримінальні провадження за ст. 186(грабіж)
КК України.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

- Своєчасно ставити на профілактичні обліки 
осіб та встановлювати адміністративний 
нагляд;

- Збільшити кількість і якість профілактичних 
перевірок за місцем проживання осіб, які 
перебувають на обліку в поліції;

- Обмежити час продажу алкогольних напоїв 
з 21:00 до 07:00;

- Активізувати виявлення та документування 
правопорушень, пов’язаних з уживанням 
алкогольних напоїв у публічних місцях, та 
нелегальної торгівлі алкоголем та 
наркотиків;

- Започаткувати нові напрями 
профілактичної роботи з населенням, одним 
з дієвих напрямків вважати проект 
«Поліцейський офіцер громади».

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

На обліках поліції перебувають 467 
осіб з них:
- 97 з непогашеною судимістю з 
яких 15 перебувають під 
адміністративним наглядом;
- 60 осіб засуджених за вчинення 
злочинів, виконання вироку щодо 
яких не пов'язано із позбавленням 
волі;
- 310 кривдників.

Протягом звітного періоду:
- Здійснено  6920 перевірок за 
місцем проживання 
підоблікового елементу, в ході 
яких проводились 
профілактичні бесіди.

НАРКОЗЛОЧИНИ

13
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

77

23

Місця підвищеної 
небезпеки:
- Подільський міський 

ринок;
- Залізничний вокзал;
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

- З помешкань громадян
- З територій домоволодінь
- Надвірних споруд

Місце скоєння крадіжки

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

Види шахрайства

РОЗКРИТО48

116

ШАХРАЙСТВА

РОЗКРИТО8

15

Спосіб проникнення

- Підбір ключа
- Віджим вікон

- 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.
- Люди похилого віку.

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.
- Розмістити в мережі Інтернет відео
“Квартира під охорону”;
-Створити на території обслуговування 
в територіальних громадах посаду 
поліцейський офіцер громади;
- Надалі продовжувати надавати  
публікації в  ЗМІ;
- Проводити роз’яснювальну роботу з 
громадянами та підприємцями для 
встановлення сигналізації та 
відеоспостереження поліцією охорони 
та іншими охоронними фірмами, а 
також дієвою співпрацею з поліцією та 
громадськими формуваннями з 
охорони громадського порядку;
- Розповсюдити серед населення 
інформацію щодо дієвого закордонного 
формату «Сусідська варта», який 
працює вже і в нашій державі, де сусіди 
беруть на себе ключову роль в контролі 
та профілактиці правопорушень в 
громаді.

Що треба зробити?

Поліцейські викрили подільчанина у крадіжці майна з приватного будинку.
Жертвами протиправних дій 21-річного чоловіка стала сімейна пара з села
Борщі. Подружжя звернулося до поліції з заявою, що, поки всі були на роботі,
оселю обікрали. Зловмисники винесли з будинку гроші та золоті прикраси на
загальну суму близько сорока тисяч гривень. Відомості про подію були внесені
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка)
Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали оперативники
карного розшуку в одному з ломбардів міста, де він намагався здати
викрадену річ. Як з’ясувалося, фігурант - родич потерпілих. Наразі матеріали
кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровано до
суду.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?
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Безпека дітей

Відносно дорослих складено 212 адміністративних протоколів
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 204;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв,
тютюнових виробів – 4;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 4;
У дитячих закладах проведено 114 лекцій і бесід на правову
тематику щодо профілактики булінгу, як діяти в разі 
правопорушень у відношенні дітей та їх близьких тощо.

Що робила поліція?

В серпні на водоймі під час пірнання у воду 
травмувався 16-річний житель Подільська. З 
дисфункцією кінцівок він був госпіталізований в 
лікарню. Поліцейськими проводилися 
роз’яснювальні бесіди з неповнолітніми, які 
відпочивають на водоймах, оприлюднювалися статті   
профілактичного характеру з порадами  батькам і 
неповнолітнім щодо відпочинку  під час літніх 
канікул.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

1

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

7

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

7

1

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.

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 місць 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)

2

25

1275

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100%

398

30

- Разом зі Службою у справах дітей,
Центром соціальних служб для дітей,
сім’ї та молоді, громадськими
організаціями, провести додаткове
навчання з поліцейськими, до функції
яких входить протидія домашньому
насильству щодо профілактики
домашнього насильства.
- Офіцерам ювенальної превенції спільно
зі Службою у справах дітей збільшити
кількість відвідувань дітей за місцем
проживання, навчання з метою
виявлення дітей, що страждають від
насильства;
- Систематично здійснювати спільні
заходи по взаємодії суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству за
ознакою статі.

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

6
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ

1 4 гранати

- Перевірка власників зброї за місцем проживання.
- Перевірка об’єктів дозвільної системи.
- 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, нарізної зброї, пристроїв
травматичної дії та поводження з нею.
- Додатково інформувати громадян про звільнення
від кримінальної відповідальності при 
добровільній здачі зброї.
- Налагодити співпрацю з територіальними 
громадами щодо надання практичної допомоги, 
наявними на території старостинських округів 
мисливцями, з метою залучення їх в разі 
необхідності до спільної охорони публічного 
порядку та пошукових заходів.

Що треба зробити?

КІЛЬКІСТЬ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОРУШЕНЬ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

134 1
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ297

12350
43

- Планується створення в Подільській та 
Куяльницькій територіальних громадах 
посад  «Поліцейський офіцер громади»;

- 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;

- Розвиток співпраці із громадськими 
формуваннями по охороні публічного 
порядку.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

49 / 210

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ15

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ2

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

692

259
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

259

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

Щомісяця в ЗМІ публікується інформація 
про стан криміногенної обстановки в 
районі, за участю керівництва поліції 
проводяться зустрічі, наради зі ЗМІ та 
громадськістю.

З метою запобігання травмуванню дітей 
на дорогах за ініціативою начальника 
відділу поліції, поліцейські провели акцію 
«Правничі ігри».

Аби попередити травматизм дітей на 
дорогах поліцейські проводили лекції в 
навчальних закладах з правил безпеки 
дорожнього руху.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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Персонал
поліції

193
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники відділу поліції постійно
залучаються до несення служби по
охороні публічного порядку
пов’язаного з заходами щодо
дотримання громадянами та
підприємцями вимог постанов КМУ
щодо протидії гострої респіраторної
хвороби COVID-19.

Значне навантаження, що призводить
до перевтоми працівників.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

158
ЧОЛОВІКИ

35
101

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД

3 РОКИ

Некомплект складає 2,5%.

За звітний період звільнено 9 осіб.

До дисциплінарної відповідальності
притягнуто 46 працівників. Серед них:
1- за порушення ОРД.
37- за порушення Дисциплінарного статуту
НПУ.
8- за порушення етичної поведінки.

Покарано. За що?

Нагороджено. Заохочено.

Загалом заохочено 28 працівників поліції за 
сумлінне виконання службових обов'язків.
Серед них:
1 – дошка пошани ГУНП.
Серед заохочень – премії, почесні грамоти,
подяки від голови райдержадміністрації.

195
ЗА ШТАТНИМ 
РОЗПИСОМ
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

-Клопотати перед керівництвом ГУНП в 
Одеській області щодо надання 
автомобілів для дільничних офіцерів 
поліції та працівників сектору 
кримінальної поліції;
-Клопотати перед керівництвом ГУНП в 
Одеській області щодо виділення 
планшетних пристроїв для дільничних 
офіцерів поліції;
-Вирішити питання з ТГ щодо 
забезпеченням житлом та виділення 
земельних ділянок для працівників 
відділу та Поліцейських офіцерів 
громади.
- В регіональну комплексну програму 
“Безпечна Подільщина” включені 
питання придбання паливно-
мастильних матеріалів та комп’ютерної 
техніки.
- Планується створення в Подільській та 
Куяльницькій ТГ посад  Поліцейський 
офіцер громади;
- Залучати допомогу громадських 
організацій для проведення тренінгу та 
запрошення експерта з безконфліктного 
спілкування.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Забезпеченість канцелярським приладдям, комп’ютерною
оргтехнікою та паливно-мастильними матеріалами,
автомобільними запчастинами.
2. Удосконалення навиків працівників поліції з деескалації
конфліктів.
3. Для оперативного реагування – планшетні пристрої для
дільничних офіцерів поліції.
4. Виділення службових автомобілів.




