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01 Повідомлення 
громадян



Повідомлення 
громадян

32306
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ26116

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

2686
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

2990

113 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

14 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції по району –
10 хв. 30 сек.

У відділі поліції створено одну слідчо-
оперативну групу, яка працює у
цілодобовому режимі

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 1,7%

Розбої – 0,26%

Крадіжки – 42,4%

Хуліганство – 0,63%

Викрадення автомобіля – 1,2%

Шахрайство – 1,7%

Побиття  – 3,2%

Сімейне насильство – 3,5%

Структура повідомлень за видами
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дороги



Безпечні 
дороги - Перевищення безпечної швидкості;

- Керування ТЗ у нетверезому стані;

-Перехід у невстановлених місцях;

- порушення правил маневрування.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо
дотримання ПДР;

- Удосконалення системи підготовки водїів;

- Поширення застосування технічних 
засобів контролю за дорожнім рухом і 
фіксації порушень ПДР;

- Удосконалення організації руху у місті.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

82% ЛЕГКОВІ

8% ВАНТАЖНІ

10% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-3
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

2180
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)209

45

34

2

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У світлу пору 
доби, частіше в 
час пік

1. Фонтанська дорога
2. Пр-т Шевченка
3. Черняховського

1



Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

До поліції надійшло повідомлення, про те , що на вул. Середньофонтанська стався наїзд
на пішохода. В результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження. Виїздом на місці
події було встановлено місце знаходження кермувальника автомобіля, який наїхав на
постраждалу. Дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

-Збільшити кількість патрулів в темний час 
доби

-Відновити освітлення в місцях, де 
найчастіше скоюють злочини

-Встановити камери відеоспостереження 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» та «Первинні дії потерпілого у 
разі скоєння у відношенню нього злочину».

Що треба зробити 

для покращання безпеки руху 

в районі
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Безпечні 
вулиці

ХУЛІГАНСТВО

- Діти;

- Жінки;

- Особи в стані алкогольного сп’яніння; 

- Літні люди.

Хто жертви?

Особи, які:

-Не працюють;

-Зловживають алкоголем , наркотиками;

-Раніше притягалися до відповідальності;

-Вік 15 – 45 років.

Хто злочинці?

18
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

14

37417

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

30
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

28

16301 грн.

55



Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

Вул. Французький бульвар

-Збільшити кількість патрулів у зазначених 

місцях в темний час доби

-Відновити освітлення в місцях, де 

найчастіше скоюють злочини

-Встановити камери відеоспостереження 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» та «Первинні дії потерпілого у 

разі скоєння у відношенню нього злочину».

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Поліцейські затримали сімох підозрюваних у хуліганстві зі
стріляниною на Французькому бульварі в Одесі. Їм загрожує до
семи років позбавлення волі.
Повідомлення про подію до поліції надійшло 16 червня, близько
16.15. На місці працювала слідчо-оперативна група
Шевченківського відділення поліції. Було встановлено, що між
групою осіб стався конфлікт, під час якого зловмисники
застосували зброю. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Однак згодом до лікарні самостійно звернулися двоє чоловіків з
ножовими пораненнями. Як з’ясували поліцейські, вони обидва
були учасниками цього конфлікту. Правоохоронці оперативно
встановили та затримали в порядку статті 208 Кримінального
процесуального кодексу України сімох підозрюваних у злочині.
Серед них – наші співвітчизники та вихідці з Закавказзя віком від
22-х до 37-ми років. У правопорушників вилучили травматичний
пістолет та інші речові докази причетності до злочину. На даний
час слідство за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України триває.



В районі на обліку перебуває 509 осіб, що є на обліку в поліції. Серед них:

- 79 раніше засуджених

-294  сімейних бешкетників

- 8 особи під адміністративним наглядом

-89 осіб, що засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі

-Започаткувати нові напрямки 

профілактичної роботи з населенням;

- Своєчасно ставити осіб на облік та 

під адміністративний нагляд

- Збільшити кількість та якість 

проведення профілактичних перевірок 

за місцем мешкання осіб, які 

знаходяться на обліку в поліції;

- Покращити виявлення та 

документування правопорушень, 

пов’язаних з вживанням алкогольних 

напоїв в публічних місцях, 

нелегальною торгівлею 

-Обмежити час продажу алкогольних 

напоїв з 20.00 до 07.00 

Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

В районі на обліку перебуває 108 
осіб, що є на обліку в поліції. Серед 
них:

- 11 раніше засуджених

- 58  сімейних бешкетників

- 6 осіб під адміністративним 
наглядом

-33 особи, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі

Протягом звітного періоду:

Проведено 500 відвідувань за 
місцем проживання.

Було проведено 115 
профілактичних бесід

НАРКОЗЛОЧИНИ

30%
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

204

115

-Аркадія
-Парк «Перемоги»
-Французький бульвар
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

- квартири;
- Громадський автотранспорт;
- Гаражі, дачі.

Місце скоєння крадіжки

-Під час купівлі товарів через мережу 
Інтернет;

-Під виглядом працівників банківських 
структур;

-Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності.

Види шахрайства

145 ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО139

400

ШАХРАЙСТВА

34
ЗАТРИМАНО

РОЗКРИТО28

46

Спосіб проникнення
Вільний доступ;

Злам дверей, вікон, воріт.

-Людина, що нехтує правилами зберігання 
особистого майна;
-Людина, що шукає занадто “привабливі”
пропозиції в Інтернеті;
-Людина, що шукає занадто “привабливі”
пропозиції в Інтернеті.

Типова жертва



-Надіслано 22 запитів до банківських установ в рамках розслідувань

-Надіслано 60 запитів до мобільних операторів

-Проведено 12 зустрічі з мешканцями району для роз’яснення ризиків за яких можна стати жертвою злочину.

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;

-Розробити та запустити програму 
маркування особистого майна

Що треба зробити?

- Проведено зустрічі з мешканцями району для
роз’яснення ризиків за яких можна стати жертвою
злочину
- Надіслано 35 запитів до банківських установ в рамках
розслідувань.
- Надіслано 267 запитів до мобільних операторів
- Проводено заходи щодо встановлення місця
перебування викраденого майна.
- Проводили заходи щодо встановлення безвісти
зниклих, розшуку злочинців, встановлення
невпізнаних трупів.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?



05 Безпека 
дітей



п

Безпека дітей

Що робила поліція? складено 2290  адміністративних протоколів.

Відносно дорослих- 2283

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 7;

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 

тютюнових виробів – 4;

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього – 114.

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 7:

В дитячих закладах було проведено 8 лекцій та бесід на правову 

тематику та на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних 

предметів, профілактики булінгу.

Правоохоронці заарештували підозрюваного у пограбуванні
малолітньої одеситки. Зловмисник вдарив 13-річну дівчинку,
яку підстеріг у парку, по обличчю та силоміць відібрав сумку з
особистими речами й грошима. Правопорушника затримали
на терасі місцевого кафе, де він із подружкою встиг прогуляти
більшу частину награбованих грошей. Його дії кваліфікували
за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

4

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

2

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

2

4

4
Забезпечити неухильне виконання порядку розгляду звернень та 

повідомлень з приводу жорсткого поводження з дітьми або 

загрози його вчинення.

Проводити обстеження умов проживання дитини в разі скоєння 

насильства, жорстокого поводження з нею або існування 

реальної загрози його вчинення.

Відвідування сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, з метою виявлення фактів насильства в сім’ї 

відносно дітей та залучення їх до найгірших форм праці.

Що треба робити іншим службам (ССД, ЦССДМ)?

- Спільно зі службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та 

безпритульних дітей, які жебракують. 

Проводити регулярно перевірки за місцем проживання 

неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку в з 

метою контролю їхнього поводження і місцезнаходження. 

Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, 

перевіряти їх за місцем проживання з метою недопущення 

здійснення протиправних дій з боку неповнолітніх і в їхньому 

відношенні. 

Що треба зробити поліції?
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Домашнє
(сімейне)

насильство

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ

739

866

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100%

114

12

-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)

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

-Разом з місцевою владою та 
громадськими організаціями створити 
гарячу лінію для повідомлень про 
сімейне насильство

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

20
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ)
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

1 110 гр. 0

-Відпрацювання території обслуговування для 

перекриття каналів надходження ВЗ та вибухових  

речовин;

- Перевірка власників зброї за місцем мешкання;

-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 

чинного законодавства;

Поліцейські заходи

-посилити контроль за правилами зберігання та 
поводження з мисливською вогнепальною 
нарізною зброєю

- Збільшити кількість перевірок території 

обслуговування для перекриття каналів 

надходження ВЗ та вибухових  речовин;

-Додатково інформувати громадян про 

звільнення від кримінальної відповідальності 
за при добровільній здачі зброї.

Що треба зробити?

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ 
БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

3392 12 71 4
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 
РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ119

5699
182

-Збільшити кількість позитивних 

контактів поліції та населення району; 

-Залучати громадян до участі в охороні 

громадської безпеки. Створити різні, в 

тому числі дистанційні та анонімні 

канали участі;

-Покращити інформування жертв 

злочинів про хід розслідування їх справ;

-Покращити якість інформування 

громади про безпечну ситуацію та 

роботу поліції в районі.

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

238 / 400

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ32

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

115

1831

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 
ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

1831

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

Начальник поліції звітує перед
населенням, де інформує про стан
криміногенної обстановки на території
обслуговування, за участю керівництва
відділу поліції надаються коментарі до ЗМІ
по резонансним злочинам, які
перебувають на контролі НПУ

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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Персонал
поліції

86
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Окрім виконання прямих
функціональних обов’язків ,
працівникі відділу поліції на
постійній основі залучаються до
несення служби з охорони
громадського порядку під час
масових заходів.

-некомплект кадрів;

-перевантаження, що призводить до 
перевтоми

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

53
ЧОЛОВІКИ

33

62

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складав 7
працівників. Найбільш не
вистачає слідчих - 3, логіст – 2, що
створює додаткове навантаження
на працівників.
За звітний період звільнено 5
осіб за власним
бажанням

До дисциплінарної відповідальності було 
притягнено 29 працівників. 
29 - за порушення службової дисципліни

Покарано. За що?

Нагороджено. Заохочено.

Загалом заохочено 20 працівників поліції
за сумлінне виконання службових
обов'язків.
Серед заохочень – відзнаки МВС України,
премії, почесні грамоти, подяки.
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

-Забезпечити участь працівників поліції 
у тренінгах з попередження шахрайства

-Залучити допомогу громадських 
організацій для проведення тренінгу та 
запрошення експерта з 
безконфліктного спілкування;
-Забезпечити систематичне проведення 
занять з психологом.

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Виділення автомобілів для роботи 
дільничних 

2. Підвищити кваліфікацію працівників 
поліції у сфері протидії Інтернет-, 
банківським та телефонним 
шахрайствам

3. Підвищити навички працівників 
поліції з деескалації конфліктів.

4. Покращити рівень забезпечення 
поліцейських  технікою, 
канцелярським приладдям та ін.




