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Повідомлення 
громадян

4630
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ2680

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

223 3092
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

29 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ

6 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Середній час прибуття поліції по району –
15 хв. 35 сек.

У відділі створена одна СОГ, яка працює 
цілодобово.

Швидкість прибуття поліції на 

місце події

Пограбування – 4 %

Розбої – 8 %

Крадіжки – 56 %

Викрадення автомобіля – 8 %

Шахрайство – 1 %

Побиття  – 19 %

Сімейне насильство – 4 %

Структура повідомлень за видами
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Безпечні 
дороги - Перевищення швидкості.

- Порушення правил маневрування.

- Недотримання безпечної відстані та 
інтервалу.

- Порушення правил проїзду перехресть.

Причини

- Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання ПДР.

- Проведення зустрічей у навчальних 
закладах, автошколах та установах для 
формування нетерпимого ставлення до 
керування авто напідпитку.

- Розповсюдження пам'яток з переліком 
санкцій за порушення ПДР.

- Створення гарячої лінії та спільних з 
громадськістю рейдів проти порушників 
правил паркування.

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці)

77% ЛЕГКОВІ

12% ВАНТАЖНІ

11% МОТО

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУКОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ТОП-3
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК

69
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ

ЗАГИНУЛО ОСІБ

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП)40

1

13

3

1

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ

У темну пору доби
1. Перехрестя вулиць Василя Тура та 

Чорноморської.
2. Ділянка траси міжнародного значення М-

15 від 131 км до 136 км.
3. Ділянка траси міжнародного значення м-

15 від 153 км до 158 км.
4. Примикання вулиці Барінова до вулиці 

Князєва.
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Безпечні 
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ

На в'їзді до Татарбунар 45-річна кермувальниця «Hyundai» не впоралася з керуванням і виїхала
з дороги прямо в придорожнє дерево. Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво. На
місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу територіального відділення поліції.
За вказаним фактом було внесено відомості 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.

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

-Звернутись до місцевих органів 
самоврядування з метою забезпечення 
освітлення зупинок та пішохідних переходів 
та встановлення відеоспостереження в 
місцях, де частіше скоюються ДТП.

-Виділити додаткові зони паркування біля 
міського ринку.

- Установити обмежувачі швидкості (“лежачі 
поліцейські”) біля закладів освіти. 

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?

Типовий злочинець:

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

Хто злочинці?

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО119

0

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

2
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ

ЗАТРИМАНО2
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Безпечні 
вулиці

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ

с. Тузли

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

- Відновити освітлення в місцях, де 
найчастіше скоюють злочини.

- Установити камери відеоспостреження 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”,  “Первинні дії потерпілого в разі 
скоєння стосовно нього злочину” тощо.

- 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”;

Що треба зробити?

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Двоє невідомих проникли до домоволодіння жительки с.Тузли, де
застосовуючи фізичне насильство заволоділи грошовими коштами в
сумі 150000 гривень та золотими виробами.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 4
ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. В результаті
оперативно-розшукових заходів зловмисників було встановлено та
затримано. Ними виявилися двоє жителів сусіднього району у віці
від 30 до 50 років. Триває слідство.



Безпечні 
вулиці

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

- Започаткувати нові напрями профілактичної роботи з 
населенням.

- 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.

-Обмежити час продажу алкогольних напоїв з 22.00 до 
07.00.

-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”;

-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»;

Що треба зробити?

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

У районі на обліку поліції 
перебуває 383 особи, з яких:
-54 із непогашеною судимістю;
-87 сімейних бешкетників;
-7 осіб під адміністративним 
наглядом;
- 46 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов'язаного з 
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- здійснено  257 відвідувань 
місцем проживання;
- проведено 124 профілактичні 
бесіди.  

НАРКОЗЛОЧИНИ

0
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

6

7

Місця підвищеної 
небезпеки:
-автовокзал;
-район 
сільськогосподарського 
ринку;
- район гуртожитку. 
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Безпечне 
житло, оселя

КРАДІЖОК

Квартира, 
приватний будинок, 
дача, гараж

Місце скоєння крадіжки

- Під час купівлі товарів через мережу 
інтернет.

- Під виглядом працівників банківських 
структур.

Види шахрайства

РОЗКРИТО27

66

ШАХРАЙСТВА

РОЗКРИТО1

2

Спосіб проникнення

Вільний доступ, 
Злам дверей, вікон, воріт

- 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.

Типова жертва



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»;

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

- Активізувати діяльність щодо збору інформації про
спосіб життя, поведінку і зв'язки раніше судимих,
наркоманів, інших категорій осіб, схильних до
вчинення правопорушень, з метою встановлення їх
причетності до скоєння нерозкритих кримінальних
діянь, в тому числі минулих років;

- Активізувати роботу з виявлення, запобігання та
розкриття кримінальних правопорушень (злочинів),
що викликають підвищений громадський резонанс;

- Забезпечити оперативне і дійове реагування на
заяви та повідомлення про кримінальні
правопорушення, впровадження в практику
відповідного передового досвіду;

- Розвиток співпраці з охоронними фірмами.  

Що треба зробити?

Надіслано 4 запити до
банківських установ в рамках
розслідувань.

Проведено зустрічі з
мешканцями району для
роз`яснення ризиків, за яких
можна стати жертвою злочину.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?
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Безпека дітей

Складено 44 адміністративних протоколів. Серед них:
- за невиконання обов'язків з виховання дітей – 38;
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 5;
У дитячих закладах проведено 33 лекції і бесіди на правову 
тематику, щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів.
- Роздано листівки “Протидія наркозлочинності серед молоді”.  

Що робила поліція?

Поліцейські встановили обставини травмування 14-річного жителя

міста Татарбунари. Підлітка шпиталізували з вогнепальним

пораненням руки та живота. Тілесні ушкодження він отримав за

місцем мешкання свого друга, коли той, скориставшись відсутністю

дорослих, хизувався батьківською мисливською рушницею. За

вказаним фактом правоохоронцями проведено розслідування за

статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне

ушкодження) Кримінального кодексу України.

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

1

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ

ЗНИК

?

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  
З ДІТЬМИ

1

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ

1

1

2

2

-Забезпечити неухильне дотримання  порядку розгляду 
звернень та повідомлень з приводу жорстокого 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.
- Перевіряти 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 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

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

2

232

81

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ. 173-2 КУпАП

100 %

136

20

-Провести додаткове навчання з 
працівниками відділення щодо 
профілактики домашнього насильства 
(разом зі Службою у справах дітей, 
Центром соціальних служб для дітей, 
сім`ї та молоді, громадськими 
організаціями).
- Продовжувати практику застосування 
кримінального законодавства в частині 
притягнення до кримінальної 
відповідальності за ст. 126-1 КК України.

Що треба зробити?
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Зброя, 
вибухівка

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ЗІ  ЗБРОЄЮ

2
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

0 0

-Відпрацювання автостанції для перекриття 
каналів надходження ВЗ та вибухових речовин.

- Перевірка власників зброї за місцем проживання.

-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 на автостанції для 
перекриття каналів надходження ВЗ та вибухових 
речовин.

- 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

1357 1 32 5
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Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

16
УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ
З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  

БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ 
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ14

2257

-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.

-У взаємодії з органами місцевого

самоврядування продовжити роботу зі

створення безпекового середовища в

теріторіальних громадах, зокрема

реалізацію проекту “Поліцейський офіцер

громади” та розбудову в населених пунктах

підрозділу за типом “поліцейські станції”;

Що треба зробити?



Довіра 
громадян

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ / ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

63 /161 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ11

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ8

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ

37

4630
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ

4630

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення.

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

За потребою начальник поліції в ЗМІ 
інформує населення про стан 
криміногенної обстановки в районі.

З метою попередження травматизму дітей 
на дорогах, за ініціативи начальника 
відділення поліцейські провели вуличну 
акцію “Будь обережним на дорозі”, а 
також аналогічні заходи в дитячих 
дошкільних закладах.

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО)
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поліції

53
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Крім виконання прямих
функціональних обов’язків
працівники відділення поліції
залучаються до охорони публічного
порядку під час масових заходів.

Не комплект кадрів.
Перевантаження, що призводить до 
перевтоми.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ НА
ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

46
ЧОЛОВІКИ

7

33

ЖІНКИ

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД
3 РОКИ

Некомплект складає 11 
працівників.

Найбільше не вистачає дізнання  
та ювенальної превенції, що 
створює додаткове навантаження 
на працівників.

За звітний період  звільнено 5 
осіб, з них 3 - за власним 
бажанням та 2 - у зв’язку з 
досягненням пенсійного віку. 

Покарано. За що?

15 працівників притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності за неналежне виконання 

службових обов’язків

Нагороджено. Заохочено.

Загалом заохочено 4 працівники поліції.

2 – за сумлінне виконання службових 
обов’язків грамотами Національної поліції 
України;

2 – грамотами міської адміністрації
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Нагальні 
потреби 
поліції

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?

-Клопотати перед керівництвом ГУНП в 
Одеській області щодо виділення 
планшетних пристроїв та 
спеціалізованого транспорту для 
слідчо-оперативної групи.

-В рамках програм “Безпечна 
Татарбунарська МТГ”, “Дивізійська
ОТГ”, “Лиманська ОТГ” та “Тузлівська
ОТГ”, заплановано встановлення  в місті 
та селах району камер 
відеоспостереження .

- 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”;

Як планується вирішувати 

проблеми?

1. Для оперативного реагування - планшетні
пристрої та спеціалізований транспорт для
слідчо-оперативної групи.

2. Для організації діяльності дільничних
офіцерів поліції – нагрудні камери
(відеореєстратори).

3. Квадрокоптер (дрон) з відеокамерою (для
переслідування ТЗ, які покинули місце
злочину, виявлення посівів нарковмісних
рослин тощо).




