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Повідомлення 
громадян 

698678 

КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ 

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 30 СЕКУНД 36543 30  

сек. 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 553157 

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

55660 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

289938 

2397 
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

527 
РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

Середній час прибуття:  
- в середньому по області – 15 хв. 55 сек.; 
- в середньому у районах області – 19 хв. 
04 сек.; 
- у обласному центрі - 14 хв. 48 сек. 
 

В підрозділах ГУНП в Одеській області 
щодобово несуть службу 41 основна 
слідчо-оперативна група, 19 додаткових 
СОГ та 55 нарядів груп реагування 
патрульної поліції. 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події 

Пограбування – 0,5% 

Розбої – 0,08% 

Крадіжки – 5,3% 

Хуліганство – 0,4% 

Викрадення автомобіля – 0,1% 

Шахрайство – 0,4% 

Побиття  –  1,0% 

Сімейне насильство – 3,8% 

Структура повідомлень за видами 
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Безпечні 
дороги 

- Перевищення швидкості 
 

- Порушення правил маневрування 
 

- Недотримання дистанції 
 

- Проїзд на заборонний сигнал світлофора 
 

- 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 спільні з громадськістю 
рейди проти порушників правил паркування 
- Вирішення питання щодо встановлення 
балансоутирмувачем доріг інформаційних 
цифрових табло на автомобільній дорозі М-05 
“Київ-Одеса”, М-15 “Одеса-Рені”, М-14 “Одеса-
Мелітороль” 
- Продовжити проведення робочих  зустрічей з 
власниками доріг, що знаходяться на території 
обслуговування та обстеження вулично-шляхової 
мережі, складання актів і схем до них, з подальшим 
вжиттям заходів згідно чинного законодавства 
України у разі не виконання законних вимог поліції 
 

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці) 

80,3% ЛЕГКОВІ 

16,1% ВАНТАЖНІ 

3,6% МОТО 

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ КОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ТОП-5  
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК 

14715 
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП 

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ 

ЗАГИНУЛО ОСІБ 

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ 

УПРАВЛІННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (ст. 130 

КУпАП) 

5284 

333 

244 

2448 

292 

412 

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ 

У світлу пору доби 
1. Площа Толбухіна кут Люстдорфської 
дороги в м. Одесі. 
2. Вулиця Святослава Ріхтера кут 
Овідіопольської дороги в м. Одесі. 
3. Привокзальна площа в м. Одесі. 
4. Проспект Добровольського кут. вулиці 
Генерала Бочарова в м. Одесі. 
5. Траса М-05 Київ-Одеса, 294 км. 



Безпечні 
дороги 

31 січня 2019 року Саратським відділенням поліції Б-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 
було зареєстровано повідомлення про те, що на автошляху М-15 Одеса-Рені сталася дорожньо-
транспортна пригода, а саме зіткнення автомобілю «BMW» з мікроавтобусом (маршрутне таксі) 
«Mercedes-Benz». Невідкладним виїздом на місце пригоди було встановлено, що водій 
автомобілю «BMW» не вибрав безпечну швидкість руху під час маневру (обгін), унаслідок чого, 
зазначений транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху транспорту та здійснив зіткнення 
з мікроавтобусом «Mercedes-Benz».   
У результаті аварії загинула одна пасажирка мікроавтобусу та було травмовано 14 осіб, а саме 
водії обох транспортних засобів та 11 пасажирів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 
зазначених постраждалих осіб було доставлено до Саратської Центральної районної лікарні, 6 з 
яких було госпіталізовано.  
Працівниками поліції були оформлені відповідні матеріали зазначеної ДТП та встановлено винну 
особу.  
За вказаним фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України 
(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами). 
30.07.2019 матеріали кримінального провадження скеровані до Саратського районного суду. 

-Обговорити із відповідними посадовими особами 
питання щодо змін транспортної інфраструктури 
обласного центру 
 

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

-Виділити додаткові зони паркування біля 
найбільших ринків, гіпермаркетів тощо 
 

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

-Продовжити проведення поглибленого аналізу 
стану аварійності на території обслуговування за 
видами, причинами, ділянками автомобільних 
доріг,  днями тижня, часом скоєння дорожньо-
транспортних пригод тощо 
 

-Забезпечити дотримання розробленого комплексу 
організаційно-практичних заходів, спрямованих на 
профілактику аварійності та зниження тяжкості її 
наслідків 
 

-На постійній основі організовувати інформаційно-
просвітницькі кампанії  “Безпека дорожнього руху” 
та їх висвітлення у ЗМІ та на офіціних веб-сторінках  

ГУНП 
 

Що треба зробити  

для покращання безпеки руху  

в регіоні 

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ 
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вулиці 

ХУЛІГАНСТВО 

Фактори ризику для жертв: 
 
- Стан алкогольного сп'яніння; 
 
- Рухався самостійно в темний час доби в 
слабо освітленому місці; 
 
- Мав при собі, або 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? 

65 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

12 

8616 155 

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

669 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

352 

320 тис. грн. 

1279 



Безпечні 
вулиці 

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ 

Центр м. Одеси                                         
(вул. Дерибасівська,                                  
вул. Преображенська) 
 
Район залізничного вокзалу, 
автовокзалу та ринків 
 
Територія пляжів та парків 
 
Територія, прилегла до 
розважальних закладів та 
торгівельних центрів 

- Збільшити кількість патрулів у зазначених 
місцях у темний час доби 

- Відновити освітлення в місцях, де 
найчастіше скоюються злочини 

- Установити камери відеоспостереження в 
місцях, де найчастіше скоюються 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 

Що треба зробити? 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

10 липня 2019 року о 21:20 год. в місті 
Одесі на проспекті Шевченка невідомий 
злочинець під загрозою ножа відкрито 
заволодів сумкою потерпілої, з якої забрав 
грошові кошти. Сумку та ніж злочинець 
викинув неподалік місця скоєння 
кримінального правопорушення. 
Завдяки вжитим оперативно-пошуковим 
заходам, у вчиненні вказаного злочину 
було викрито громадянина іноземної 
держави. Правова кваліфікація злочину – ч. 
1 ст. 187 Кримінального кодексу України. 
Злочинця затримано в порядку статті 208 
КПК України, повідомлено про підозру у 
вчиненні зазначеного кримінального 
правопорушення та поміщено до Ізолятору 
тимчасового тримання затриманих та 
взятих під варту осіб. Обвинувальний акт 
скеровано до суду. 

16 травня 2019 року о 20:50 год. 
невідомий чоловік в місті Одесі на 
вул. Святослава Ріхтера шляхом 
ривка відкрито заволодів гаманцем 
потерпілої та зник з місця події.  
В ході комплексного 
відпрацювання території 
Малиновського району міста Одеси 
було викрито злочинця та 
встановлено його особу. Злочинцю 
було повідомлено про підозру у 
вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу 
України.  
На сьогодні досудове 
розслідування закінчено, матеріали 
кримінального провадження 
передано до суду. 



Безпечні 
вулиці 

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ 

За допомогою 
громадськості виявлено 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв. 
Заклади закрито, партію 
контрафактного алкоголю 
вилучено. 
З незаконного обігу 
вилучено 8 тон 190 кг 
наркотичних речовин.  

- Започаткувати нові напрями 
профілактичної роботи з населенням 
 

- Своєчасно ставити осіб на облік та брати 
під адміністративний нагляд 
 

- 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 в публічних місцях, 
нелегальною торгівлею 
 

- Обмежити час продажу алкогольних напоїв 
з 20.00 до 07.00 год.  
 

- Розвивати та запроваджувати безпековий 
простір на територіях громад (ОТГ) за 
сприянням місцевої влади (створювати та 
будувати нові поліцейські станції, центри 
безпеки тощо) 
 

- Створювати громадські формування з ОГП і 
державного кордону на територіях ОТГ 
 

Що треба зробити? 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Місця підвищеної небезпеки: 
- райони скупчення 
гуртожитків; 
- парки, сквери в нічний час; 
- гаражні кооперативи; 
- ділянки біля закладів, де 
продаються алкогольні напої 
на розлив. 

В цілому по області на обліку 
поліції перебувають 11536 осіб. 
Серед них: 
- 4411 раніше засуджених; 
-  5544 сімейні бешкетники; 
 - 538 осіб під адміністративним 
наглядом; 
- 3612 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі. 

Протягом звітного періоду: 
- Взято під адміністративний 
нагляд 417 осіб; 
- складено 6794 
адміністративні протоколи за 
порушення правил 
адміністративного нагляду. 

НАРКОЗЛОЧИНИ 

223 
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ 

565 

21 
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КРАДІЖОК 

Квартира 
Приватний будинок 
Дача, гараж 

Місце скоєння крадіжки 

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

Види шахрайства 

574 ЗАТРИМАНО 

РОЗКРИТО 

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ 

659 

1531 

ШАХРАЙСТВА 

220 
ЗАТРИМАНО 

РОЗКРИТО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

330 

1347 

Спосіб проникнення 

Вільний доступ 
Злам дверей, вікон, воріт 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

532 тис. грн. 

430 тис. грн. 

88 тис.  грн. 

- 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 

ЗАВДАНО ЗБИТКІВ 167 тис. грн. 



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 
 

- Продовжити запровадження 
принципу взаємодії з громадою 
“Community policing” 
 

- Проводити серед населення 
інформаційно-роз'яснювальну  роботу  
про переваги послуг, які надаються 
підрозділами поліції охорони 
населенню 

Що треба зробити? 

Через ЗМІ та інші 
телекомунікаційні можливості 
здійснювалось інформування 
мешканців м. Одеси та області 
про найчастіші способи 
вчинення крадіжок і шахрайств 
 

Проводилась роз'яснювальна 
робота серед населення по 
встановленню сучасних засобів 
сигналізації та інформування 
підрозділів поліції у випадках 
вчинення протиправних дій 
відносно помешкань громадян  

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Постійно відпрацьовувались 
ринки, стихійні місця торгівлі, 
ломбарди, скупки та інші місця 
можливої реалізації викраденого 
майна 

Вживались заходи по 
відшкодуванню нанесених збитків, 
у тому числі за рахунок конфіскації 
особистого майна затриманих за 
вчинення злочинів осіб 
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Безпека дітей 

Складено 1494 адміністративні протоколи, з яких: 
- за розпиття алкогольних напоїв в публічних місцях та появу у стані 
сп'яніння– 292; 
- за паління тютюнових виробів у заборонених місцях – 593; 
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 190; 
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 203. 
Розшукано 1047 неповнолітніх, зниклих безвісти. 
У дитячих закладах проведено 367 лекцій і бесід на правову тематику 
щодо профілактики булінгу та як діяти в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів. 

Що робила поліція? 

20.06.2019 о 17.00 год. у веранді будинку в 
Татарбунарському районі малолітній О. віком 6 
років, знаходячись вдома без нагляду дорослих 
намагався  самостійно дістати  скляну банку з 
компотом з холодильника. Але оступився і впав на 
підлогу, внаслідок чого банка розбилась, а хлопчик 
отримав травми, від яких помер до приїзду швидкої 
допомоги. 

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ 

151 

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ 

ЗНИК 

? 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ   
З ДІТЬМИ 

1047 

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ 

1047 

151 

59 

190 

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ)? 
- 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 
- Обстежувати 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 

- 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 
- Запровадити регіональний план сумісних дій із громадою щодо 
реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей 
- Вживати превентивні заходи пропагуючи нетерпимість до булінгу 
та будь-яких проявів жорстокого поводження у дитячій середі 

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) 

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ ТА 
ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ 

458 

13438 

12535 

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СТ. 173-2 КУпАП 

100 % 

8957 

256 

924 

- Провести додаткове навчання з працівниками 
відділу профілактики домашнього насильства та 
секторів превенції (разом зі Службою у справах 
дітей, Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, громадськими організаціями) з вивчення 
нормативної бази з протидії домашнього 
насильства 
- Офіцерам ювенальної превенції збільшити 
кількість відвідувань дітей за місцем проживання, 
навчання з метою виявлення дітей, що страждають 
від  домашнього насильства 
- Разом з місцевою владою та громадськими 
організаціями створити гарячу лінію для 
повідомлень про домашнє насильство 
- Запровадити створення мобільних груп з 
реагування на факти вчинення домашнього 
насильства на території міст Одеської області з 
населенням понад 50 тис. чоловік, з метою 
покращення стану оперативного реагування на 
повідомлення про правопорушення або події, 
пов'язані із домашнім насильством та/або 
насильством за ознакою статі 
-Запровадити систематичне висвітлення у ЗМІ 
проблеми домашнього  насильства, здійснювати 
виступи у навчальних закладах, перед населенням з 
цього питання 

Що треба зробити? 

Що зроблено 

В рамках проекту «ПОЛІНА» з 17.09.2019 розпочато 
роботу 4 мобільних груп поліції по протидії 
домашньому насильству в м. Одесі, якими 
здійснено 1849 виїздів та виявлено 750 
правопорушень за фактами домашнього насильства 
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Зброя, 
вибухівка 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  
ЗІ  ЗБРОЄЮ 

901 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ 

ВИЛУЧЕНО 
ВИБУХІВКИ (КГ) 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  
З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ОБ’ЄКТАМИ 

251 6,6 кг 21 

- Відпрацювання залізничних вокзалів, автовокзалів 
для перекриття каналів надходження вогнепальної 
зброї та вибухових  речовин 
 

- Перевірка власників зброї за місцем проживання 
 

- Відпрацювання соціальних мереж та торгівельних 
Інтернет-сайтів, поштових підприємств для 
перекриття каналів надходження вогнепальної 
зброї та вибухових речовин 
 

- 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 
 

- Збільшити кількість перевірок залізничних 
вокзалів, автовокзалів для перекриття каналів 
надходження вогнепальної зброї та вибухових  
речовин 
 

- Додатково інформувати громадян про звільнення 
від кримінальної відповідальності при добровільній 
здачі зброї 

Що треба зробити? 

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

ВИЛУЧЕНО  
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ 

ВИЛУЧЕНО 
БОЄПРИПАСІВ 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

63984 248 14841 1052 
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Довіра 
громадян 

ОПРИЛЮДНЕНО НОВИН ПРО 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ГУНП 

УЧАСТЬ КЕРІВНИЦТВА ГУНП У 
БРИФІНГАХ, ПРЕС-

КОНФЕРЕНЦІЯХ, КРУГЛИХ 
СТОЛАХ, ПРЯМИХ 

ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЯХ ТОЩО 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ 

НАДХОДЖЕННЯ 
ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО 

НЕНАЛЕЖНИЙ 
РОЗГЛЯД ЗАЯВ І 
ПОВІДОМЛЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ 

6,3 % 

407 

25,4 % 

3463 

67 

- Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення області  

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

- Покращити інформування постраждалих 
від злочинів про хід розслідування їх 
справ 

- Підвищити якість спілкування 
поліцейських з громадянами 

- Підвищити якість інформування громад 
про безпекову ситуацію та роботу поліції 
в регіоні 

Що треба зробити? 



Довіра 
громадян 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  
НАЧАЛЬНИК ГУНП / ЗАСТУПНИКИ 

НАЧАЛЬНИКА ГУНП 
НА ПРИЙОМАХ 

171 / 143 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 14 

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 5 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ 
ПОЛІЦІЇ  У ІНТЕРНЕТ 
РЕСУРСАХ 

137 

14016 
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ 

14016 

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення. 

 

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

Щомісяця начальник поліції виступає на 
телебаченні,  де інформує населення про 
стан криміногенної обстановки в місті, за 
участю керівництва поліції проводяться 
брифінги, прес-конференції, круглі столи 
тощо на яких присутні ЗМІ та 
громадськість. 
 
04.07.2019 в центральній частині 
обласного центру (парк імені Т.Г. 
Шевченка) з нагоди четвертої річниці 
створення Національної поліції України 
було проведено урочисті заходи та 
спілкування з громадянами за участі 
начальника ГУНП в Одеській області, його 
заступників, начальників територіальних 
підрозділів поліції м. Одеси. 

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ 

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ 

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО) 
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Персонал 
поліції 

5266 
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ 

Крім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники поліції постійно 
залучаються до охорони 
адміністративних будівель,  до 
охорони публічного порядку під час  
масових заходів тощо. 

- Некомплект кадрів. 
- Перевантаження, що призводить до 
перевтоми. 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

3979 

ЧОЛОВІКИ 

1287 

4225 

ЖІНКИ 

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД 
3 РОКИ 

Некомплект складає 799 
працівників (12,4 %). 
 
Найбільше він утворився в 
підрозділах ізоляторів 
тимчасового тримання (43,3 %), 
підрозділі протидії 
наркозлочинності (41,3%), 
конвойної службі (36,8%) та 
поліції особливого призначення 
(22,9%). 
 
За звітний період звільнено 394 
особи, з них 268 – за власним 
бажанням,  57 – через хворобу,  
48 – за порушення дисципліни. 
 
Відправлено на навчання  
249 кандидатів. 

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 963 працівників. Серед них: 
 

669 – за недоліки в службовій діяльності; 
 

182 – за порушення, допущенні під час 
розслідування злочинів; 
 

135 – за безконтрольність за діяльністю 
підлеглих. 

Покарано. За що? 

Загалом заохочено 98 працівників поліції.  
Серед них: 
 
18 – за розкриття тяжких злочинів; 
 
80 – за сумлінне виконання службових 
обов'язків. 
 
Серед заохочень – відомчі відзнаки МВС 
України, НПУ, грамоти та подяки місцевих 
органів влади та місцевого самоврядування. 
3 працівникам надано квартири. 

Нагороджено, заохочено. За 

що?  
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Нагальні 
потреби 
поліції 

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ? 

 

- Забезпечити участь працівників поліції 
у тренінгах із запобігання злочинам 
 

- Залучити громадські організації до 
проведення тренінгу та запрошення 
експерта з безконфліктного спілкування 
- В рамках регіональної комплексної 
програми «Безпечна Одещина» на 
2019-2021 роки здійснити встановлення 
додаткових систем відеонагляду та 
відеоспостереження, насамперед з 
можливістю розпізнання обличчя 
людини та номерних знаків 
автотранспортних засобів 

Як планується вирішувати 

проблеми? 

Отримати 69 автомобілів  
для роботи працівників поліції 
підрозділів ГУНП в Одеській області. 

 
 
Удосконалити навички працівників 
поліції з деескалації конфліктів. 

Підвищити кваліфікацію працівників 
поліції у сфері протидії інтернет, 
банківським та телефонним 
шахрайствам. 
 
Вирішити питання придбання для 560 
поліцейських житла на умовах 
пільгового фінансового лізингу 




