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Повідомлення 
громадян 

11 848 
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ 

  

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 9 138 

ЗЛОЧИНІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

1 708 
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

4 522 

73 
РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

4 
РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 

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

СОГ 
У відділі створено  4 ГРПП, 
 

які працюють вдень  та вночі 

Швидкість прибуття поліції на 

місце події 

Пограбування – 1,4 % 

Розбої – 0,2 % 

Крадіжки – 46,6 % 

Хуліганство – 0,8 % 

Викрадення автомобіля – 0,7 % 

Шахрайство – 7 % 

Побиття  –  1,1 % 

Сімейне насильство – 17 % 

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  лекцій у навчальних 
закладах, автошколах та  автотранспортних 
підприємствах для формування 
нетерпимого ставлення до керування  
транспортними засобами у стані сп'яніння; 
 

- розповсюдження пам'яток з переліком 
санкцій за порушення ПДР; 
 

- проведення  спільно з представниками 
ЗМІ рейдів  по виявленню порушників 
правил паркування. 

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці) 

73% ЛЕГКОВІ 

11% ВАНТАЖНІ 

16% МОТО 

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ КОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ТОП-5 
АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК 

78 
ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ДТП 

ДТП ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ПОСТРАЖДАЛО ОСІБ 

ЗАГИНУЛО ОСІБ 

ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ 

КЕРУВАННЯ АВТО 
НАПІДПИТКУ (130 КУпАП) 143 

1 

3 

18 

4 

1 

ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ 

У темну  пору 
доби 

1. Перехрестя вулиць Соборної та 
Гетьманської. 
2. Ділянка автодороги Подільськ-Балта  біля 
села Малий Фонтан. 
3. Косянський  залізничний переїзд у м. 
Подільськ. 
4 Перехрестя вулиці Соборної та проспекту 
Перемоги в м. Подільськ  



Безпечні 
дороги 

ПРИКЛАДИ ДТП І РОБОТИ 
ПОЛІЦІЇ ЗА НИМИ 

У листопаді на автодорозі Подільськ – Балта внаслідок ДТП був травмований 36-річний 
пішохід, який  в подальшому від отриманих травм помер у лікарні. Винуватець з місця 
події зник. Проведеними заходами правоохоронці встановили особу правопорушника - 
ним виявився житель Подільського району, який  керував автомобілем  марки «Опель».  
 
На даний час він притягується до кримінальної відповідальності, призначено низку 
експертиз, допитані свідки, проводяться інші слідчі дії  для передачі провадження до суду 
для прийняття рішення. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. 
 

 
- відновити або нанести дорожню розмітку, 
у тому числі пішохідних переходів; 
 
- виділити додаткові зони паркування біля 
міського ринку; 
 
- установити обмежувачі швидкості («лежачі 
поліцейські»)  біля навчальних закладів; 
 

-  клопотати  перед органами місцевого 
самоврядування щодо  встановлення  
додаткових освітлювальних приборів поряд 
із пішохідними переходами. 

Що треба зробити  

для покращання безпеки руху  

в районі 
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Безпечні 
вулиці 

ХУЛІГАНСТВО 

Фактори ризику для жертв: 
 
- перебування у стані алкогольного сп'яніння; 
 
- рухався сам в темний час доби  в  погано 
освітленому місці; 
 
- мав при собі, випадково демонстрував 
гроші або коштовні речі. 

Хто жертви? 

Tиповий злочинець: 
 
- не працює; 
- зловживає алкоголем, наркотиками; 
- раніше притягувався до  кримінальної 
або адміністративної  відповідальності; 
- вік 17 – 38 років. 

Хто злочинці? 

3 
ВСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 468  9 

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

23 
ВСТАНОВЛЕНО 
ПОРУШНИКІВ 

ЗАТРИМАНО 8 

26 



Безпечні 
вулиці 

МІСЦЕ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ 

Проспект Шевченка 

- збільшити кількість патрулів у зазначених 
місцях у темну пору доби; 

- відновити освітлення в місцях, де 
найчастіше  вчиняються  злочини; 

- встановити камери відеоспостереження в 
місцях, де зареєстрована найбільша 
кількість правопорушень; 

- проводити роз’яснювальну роботу серед 
громадян, здійснювати виступи у ЗМІ за 
темами: «Як не стати об’єктом злочинного 
посягання», «Алгоритм дій громадян, в разі 
скоєння відносно нього  правопорушення» 
тощо. 

Що треба зробити? 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ І 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Подільські поліцейські викрили групу осіб, до 
якої входили іноземець та двоє неповнолітніх 
жителів Подільщини, які побили і пограбували  
місцевого мешканця неподалік залізничного 
вокзалу. Всі фігуранти отримали підозру за ч. 2 
ст. 186 (грабіж) КК України. Іноземець 
притягнутий до відповідальності і за 
порушення норм міграційного законодавства 
України. 
 



Безпечні 
вулиці 

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ 

За допомогою 
громадськості виявлено 
нелегальний продаж 
алкогольних напоїв. 

- 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, 
незаконною торгівлею підакцизними 
товарами; 
 
-  клопотати перед місцевою владою  щодо 
обмеження часу реалізації алкогольних 
напоїв  в нічний час.  

Що треба зробити? 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Місця підвищеної 
небезпеки: 
- залізничний вокзал; 
-  ринок; 
- мікрорайон “Черемушки” 

У районі на обліку поліції 
перебувають 911 осіб. 
Серед них: 
- 124 із непогашеною судимістю; 
-  290  -  сімейні насильники; 
 -18 - особи, яким судом 
встановлено адміністративний 
нагляд; 
- 55 - особи,  засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі. 

Протягом звітного періоду: 
 
- Здійснено  5571 відвідування 
за місцем мешкання громадян, 
що перебувають на обліку  в 
Подільському ВП; 
- проведено  5571 
профілактичну бесіду. 

9 
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ 

19 
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Безпечне 
житло, оселя 

КРАДІЖКИ 

квартира, 
приватний будинок, 
дача, гараж 

Місце скоєння крадіжки 

- при здійсненні покупок в Інтернет-
магазинах; 
 - під виглядом працівників банківських  
установ; 
 - звільнення родичів від відповідальності 
за вчинення злочинів. 

Види шахрайства 

8 ЗАТРИМАНО 

РОЗКРИТО 69 

291 

ШАХРАЙСТВА 

РОЗКРИТО 1 

28 

Спосіб проникнення 

вільний доступ, 
злам дверей, вікон, воріт 

- жінка похилого віку; 
- людина, яка шукає занадто «привабливі» 
пропозиції в Інтернеті; 
-  громадяни, які   не знають особливостей 
роботи державних установ і банків в 
онлайн-додатках. 

Типова жертва 



Безпечне 
житло, оселя 

- розробити та розповсюдити пам’ятку 
«Як не стати жертвою крадіїв і 
захистити своє майно»; 
 
-провести інформаційну кампанію, 
спрямовану на захист персональних 
даних  громадян від шахраїв. 
 

Що треба зробити? 

Надсилались запити до 
банківських установ у рамках  
кримінальних проваджень. 
 

Надсилались запити до 
мобільних операторів зв'язку. 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Проведено  зустрічі з мешканцями 
району для роз’яснення ризиків, 
за яких можна стати жертвою 
злочину. 
 
Проводилась роз'яснювальна 
робота через засоби масової 
інформації. 
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Безпека дітей 

У березні 2019 року подільськими поліцейськими 
була викрита жінка, яка вбила свою новонароджену 
дитину і закопала на городі. Відносно громадянки 
було розпочате кримінальне провадження за ст. 117 
(умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 
дитини) КК України.  На даний час обвинувальний 
акт і матеріали кримінального провадження 
скеровані до суду. 
 

ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ДІТЕЙ 

5 

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ 

ЗНИК 

? 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ   
З ДІТЬМИ 

7 

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ 

7 

5 

1 

3 

- 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  відносно  дітей та залучення 
їх до   жебракування або інших протиправних дій. 

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ)? 

- Разом зі Службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та 
безпритульних дітей, які жебракують та тікають з дому.  
- Проводити регулярно перевірки за місцем проживання 
неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку з 
метою контролю їх поведінки та місця перебування. 
- Проводити заходи з виявлення  проблемних родин, перевіряти їх 
за місцем  мешкання з метою недопущення вчинення 
протиправних дій  відносно неповнолітніх дітей. 

Що треба зробити поліції? 
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Домашнє 
(сімейне) 

насильство 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ 

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

401 

263 

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СТ. 173-2 КУпАП 

100 % 

401 

29 

- провести додаткове навчання з 
працівниками щодо  подолання сімейного  
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 

1 

- відпрацювання залізничного вокзалу, 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; 
 

- 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 залізничного 
вокзалу, 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 

1514 6 768 23 
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Довіра 
громадян 

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ 
З НАСЕЛЕННЯМ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ  
РОБОЧИХ ГРУПАХ 

З ПУБЛІЧНОЇ (ГРОМАДСЬКОЇ)  
БЕЗПЕКИ 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

56 

1154 

 

 

 

5 

- збільшити кількість  зустрічей 
працівників поліції з жителями міста та  
району; 

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

- покращити інформування   громадян  
про хід розслідування  у кримінальному 
провадженні, де вони є потерпілими; 

-підвищити якість інформування громади 
про безпекову ситуацію  на території 
обслуговування та  заходи, що 
вживаються правоохоронцями . 

Що треба зробити? 



Довіра 
громадян ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 2 

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 2 

МАТЕРІАЛІВ 
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ 

914 

715 
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

ОПРАЦЬОВАНО / 
УЖИТО ЗАХОДІВ 

715 

Здійснюється ретельний 
розгляд кожного звернення та 
приймається обґрунтоване 
рішення. 

 

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

Начальник поліції виступає на телебаченні,  
де інформує населення про стан 
криміногенної обстановки в місті. 
 
 Участь у спортивних  і культурних заходах, 
що проводяться в  місті та районі. 

УНІКАЛЬНІ ПРИКЛАДИ 

СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ 

(ТОЛОКИ, СПОРТ, АУДИТ БЕЗПЕКИ 

ТОЩО) 

2943 
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- за порушення службової дисципліни. 

Персонал 
поліції 

125 
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 під час  
масових заходів та патрулювання  
вулиць міста у вихідні та святкові дні 

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

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

90 

ЧОЛОВІКИ 

35 

117 

ЖІНКИ 

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД 
3 РОКИ 

Некомплект складає 9 працівників 
(6,9 %). 
 
Найбільше не вистачає  слідчих, 
що створює додаткове 
навантаження на працівників . 
 
За звітний період звільнено 5 осіб, 
всі – за власним бажанням. 
 
Відправлено на навчання  
12 кандидатів. 

До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 41 працівника. Серед них: 
 

Покарано. За що? 

 
За сумлінне виконання службових обов'язків 
заохочено 2 працівників. 
 
 
 

Нагороджено, заохочено. За 

що? 
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Нагальні 
потреби 
поліції 

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ? 

- включити до програми Підвищення 
безпеки району на 2020 рік придбання: 
 автомобілів для дільничних офіцерів 
поліції, квартир для працівників відділу 
(або віднайти інший спосіб 
забезпечення їх житлом); 
 
 

- забезпечити участь працівників поліції 
у тренінгах із запобігання шахрайству; 
 

- залучити допомогу громадських 
організацій для проведення тренінгу та 
запрошення експерта з безконфліктного 
спілкування. 

Як планується вирішувати 

проблеми? 

1. Транспортних засобів для 
дільничних офіцерів поліції, що 
обслуговують віддаленні населенні 
пункти. 
 

2. Занять з працівниками поліції щодо 
деескалації конфліктів. 

3. Підвищення кваліфікації 
працівниками поліції у сфері 
протидії інтернет-, банківським та 
телефонним шахрайствам. 
 

4. Вирішення питання житла для  
працівників відділу. 




