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Що треба зробити?

1.Забезпечити роботу різних каналів  
інформування населення про 
виникнення загроз – за допомогою ТВ, 
радіо, мобільного зв’язку, 
месенджерів.

2.  Постійно оновлювати перелік 
установ та організацій яки потребують 
особливої уваги , охорони, або 
допомоги під час надзвичайних 
ситуацій.  або виникнення загрози 
бойових дій.

3.Забезпечити ресурсами плани дій у 
разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, або загрози бойових дій.

4.Створити ініціативні групи населення 
та залучати їх до обговорення планів 
дій та навчань з реагування на загрозу 
виникнення бойових дій.

Загроза  
бойових дій

РІВЕНЬ

ЗАГРОЗИ

Рівень загрози оцінюється як помірний.
Район знаходиться поодаль від зони
бойових зіткнень та кордону. На території
району розташовані військові об’єкти та
об’єкти критичної інфраструктури, які
потребують особливої уваги. На рівень
загрози також впливає те, що регіон
входить до адміністративно-територіальної
однинці – області, яка межує з державою-
агресором.

ГОТОВНІСТЬ,

ЗАХОДИ
1.При оголошенні сигналу “тривога” увесь персонал переводиться
на посилений режим несення служби.

2.Персонал отримує зброю, спорядження, засоби захисту.

3.Щоквартально проводяться навчання збору персоналу по
“тривозі”.

4.Після збору персоналу посилюється охорона адмінбудівель та
кімнати зберігання зброї.

5.Залежно від стану оперативної обстановки вводяться в дію один
із планів спеціальних поліцейських операцій: “Заручник”, “Гром”,
“Сирена”, встановлюється мобільні блок-пости.

6.Створюється оперативний штаб для управляння силами та
засобами.

7.Поліція виставляє додаткові групи/наряди для охорони майна
громадян та попередження випадків мародерства.

8.Поліція забезпечує охорону пунктів евакуації та шляхів до них.



• На даний час 3 поліцейських Прилуцького відділу поліції 
виконують завдання з охорони законності та правопорядку, 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
інтересів суспільства і держави на Сході України, надаючи 
поліцейські послуги громадянам України на територіях, 
прилеглих до зони проведення Операції Об'єднаних Сил.



Блок-пости
/пости
поліції02



ПРИЗНАЧЕННЯ

БЛОК-ПОСТІВ / ПОСТІВ

Управляння силами та засобами на блок –
постах здійснює оперативний штаб.

Виявлення осіб причетних до незаконних 
збройних формувань, або до злочинів

Запобігання перевезенню зброї та вибухівки

Розшук авто з використанням АІС “Рубіж”

Розшук вкрадених речей за допомогою АІС 
“Номерна річ”

Блок-пости /пости  
поліції Cкарги населення

та реагування (найбільш типові)

Правові основи перевірок транспорту

Оперативність перевірок

Що треба зробити?

-Провести додатковий інструктаж та навчання 
поліцейських щодо дій та спілкування з населенням 
на блок-постах

-Реорганізувати схему проїзду задля збільшення , з 
метою підвищення пропускну спроможність блок-
постів 

-Збільшити кількість персоналу, що перевіряють 
документи та оглядають транспортні засоби

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

3 пости

Прилуцький ВП – 1,

ПРИБЛИЗНА 
КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНОГО 
ТРАНСПОРТУ

Понад 1000



Персонал
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Покарано. За що?
До дисциплінарної відповідальності було 
притягнено 30 працівників. Серед них:

До дисциплінарної відповідальності поліцейські 
притягувалися за порушення норм КПК України - 7, 
неналежне виконання посадовими особами порядку 
збереження речових доказів - 2, порушення вимог  
Законів України «Про Дисциплінарний статут 
Національної поліції України» «Про Національну 
поліцію» - 12, порушення вимог  Закону України «Про 
запобігання корупції» - 1, порушення інструкції 
реагування на заяви та повідомлення – 6, порушення 
вимог  Правил дорожнього руху - 2.

Персонал  
поліції

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції 
постійно залучаються до несення 
служби на блок-постах та охороні 
адміністративних будівель, для 
охорони публічного порядку на 
масових заходах 

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Некомплект кадрів

Перевантаження, що призводить 
до перевтоми

Низький освітній рівень 
працівників

Неможливість надати 
працівникам повноцінний 
відпочинок у відповідності до 
трудового законодавства

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 10 
працівників (7,3 %)

Найбільше не вистачає о/у , що 
створює додаткове навантаження 
на працівників, оскільки істотно 
збільшується навантаження з 
обслуговування територій та 
населення.

За звітний період звільнено 0 осіб. 

Відправлено на навчання 5 
кандидатів Нагороджено, заохочено.  За 

що?
Заохочення Національною поліцією України не 
здійснювалися.

105

32

108КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

137



Повідомлення
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ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

1017

Швидкість прибуття поліції  на 
місце події
У відділі створено 3 групи реагування та 1 СОГ.
У Прилуцькому відділі поліції ГРПП працюють з 12-
годинним режимом роботи, а для СОГ встановлено 
добовий режим роботи.

Структура повідомлень  по видах

Пограбування – 1,43 %

Розбої – 0,26 %

Крадіжки – 50 %

Хуліганство – 0,78 %

Угон – 0,39 %

Шахрайство 15,32 %

Тяжкі тілесні ушкодження – 0,39 %

Вбивства – 0,13 %

Повідомлення  
громадян

6634
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

Для прикладу:

Варвинське ВП – 1010

Ічнянське ВП – 1878

Срібнянське ВП – 626

Талалаївське ВП – 903

середній час реагування на 

повідомлення – 15 хв. 31 с

по області – 17 хв. 47 с

Розкрито тяжких злочинів, з яких 
на Прилуччині - 80 132

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ3

2383

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП)

На Прилуччині

Травмованих, 
проти 24 у 2018 
році

Безпечні  
дороги

Заходи з покращення
ситуації (саме поліція, у співпраці)

-Розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання Правил дорожнього руху

-Проведення зустрічей у навчальних закладах, 
автошколах та установах задля формування 
нетерпимого ставлення до керування авто на 
підпитку

-Роздача пам’яток з переліком санкцій за 
порушення ПДР

-Створення гарячої лінії та спільні з громадськістю 
рейди проти порушників правил паркування

.

Аварійно-небезпечними ділянками доріг 
є траси міжміського сполучення, які 
проходять через населені пункти, 
нерегульовані перехрестя, а також 
центральна частина міста з найбільшою 
інтенсивністю руху.

Особливої уваги заслуговує 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
на автодорозі державного значення Київ-
Суми-Юнакіївка

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора

-Порушення правил проїзду перехресть

78
ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ ДТП

на Прилуччині 

проти 59 за 2018 рік

36

4

190

101

3, розкрито 2 (незаконні заволодіння транспортом)

ДТП

У яких маються постраждалі  

проти 11 у 2018 році

26



Що треба зробити задля 
покращання безпеки руху у 
районі

-Провести обговорення змін 
транспортної інфраструктури міста

-Відновити, або нанести дорожню 
розмітку, в тому числі пішохідних 
переходів

-Виділити додаткові зони паркування

-Встановити обмежувачі швидкості 
(“ліжачі поліцейські”) біля навчальних 
закладів

-Проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу

-Посилити патрулювання доріг 
державного та регіонального 
значення

-Вжити заходів із забезпечення якості 
дорожнього покриття

Безпечні  
дороги

10.03.2019 о 16:12 надійшло повідомлення, що в смт. Ладан, по вул. Миру, водій а/м Ланос

сріблястого кольору збив велосипедиста та зник з місця ДТП в напрямку центру смт. Ладан. У

подальшому поліцейськими встановлено, що 30-річний мешканець цього селища, керуючи

автомобілем марки Део Сенс, сірого кольору, рухаючись проїзною частиною в смт. Ладан не

вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив виїзд на праве узбіччя

по напрямку руху та здійснив наїзд на пішохода, 1941 р.н., який рухався в попутному напрямку

ведучи велосипед в руках. Від удару пішохода закинуло на капот автомобіля, де він зіткнувся з

лобовим склом автомобіля, пробив його та частково опинився в салоні автомобіля. Після

зіткнення водій продовжив керувати транспортним засобом, не зупинився та проїхавши відстань

понад 500 метрів, зупинився, вийшов з автомобіля, витягнув потерпілого з лобового скла,

залишив його на узбіччі, а сам сів в автомобіль та зник з місця події. Внаслідок пішохід отримав

тілесні ушкодження та був поміщений до реанімаційного відділення, де помер від отриманих

ушкоджень.

ПРИКЛАДИ ДТП
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ



• 29.06.2019 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.06.2019 о 03:55 в м. Прилуки на перехресті вулиць Костянтинівської та
Житньої трапилася ДТП. На місце події негайно було направлено поліцейських сектору реагування патрульної поліції та СОГ. У подальшому
встановлено, що 29.06.2019 року близько 3 години 40 хвилин в м. Прилуки на перехресті вул. Житня та Костянтинівська сталась ДТП водій
автомобіля BMW 1998 р.н. мешканець м. Прилуки, рухаючись по вул. Житня від вул. Київська в напрямку вул. Костянтинівська не надав
переваги в русі автомобілю ЗАЗ Lanos під керуванням мешканця м. Прилуки 1985 р.н., який рухався головною дорогою
вул.Костянтинівська від вул. Перемоги до вул. Житня, та допустив зіткнення в наслідок чого автомобіль BMW втратив керування та
допустив наїзд на електроопору та перекинувся . В наслідок ДТП водій ЗАЗ Lanos отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-
мозкової травми, забою мозку важкого ступеню, перелому кісток носу, забійну рану волосистої ділянки голови, травматичний шок.
Пасажир автомобіля BMW доставлені до КНЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс
головного мозку, гематоми лобної та скроневої ділянки, травматичний шок, а інший пасажир, 1997 р.н. загинув на місці події. Згідно
лікарського свідоцтва водій автомобіля BMW знаходився в стані алкогольного сп'яніння. По даному факту було відкрито кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту
особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Автомобілі було
вилучено та поміщено до Прилуцького ВП. Триває досудове розслідування, винній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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ВСТАНОВЛЕНО  
адмінправопорушників 

5
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні  
вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

-Не працює

-Зловживає алкоголем , наркотиками

-Раніше притягався до відповідальності

-Вік 17 – 38 років

Хто жертви?

Фактори ризику для жертв:

-Стан алкогольно сп’яніння;

-Рухався сам в темний час доби в слабо 
освітленому місці

-Мав при собі, або випадково демонстрував 
гроші, або коштовні речі

Кримінальних провадженнях 
винним особам оголшено про 
підозру не оголошувалося

13
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

10 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

10
Оголошено про підозру за 
вчинення пограбувань (8) та 
розбоїв (2)

8

У 5

494
Правопорушення за появу у 
п'яному вигляді та 
розпивання алкогольних 
напоїв



У першому кварталі поточного року робота поліцейських Прилуцького відділу поліції була спрямована на
здійснення превентивної та профілактичної діяльності, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
злочинів, виявлення та розкриття кримінальних, адміністративних правопорушень та їх припинення,
забезпечення публічної безпеки і порядку. Поліцейськими відділу були розкриті серії крадіжок
індивідуального майна громадян, ряд шахрайських дій відносно власності, а також розбійний напад та 3
пограбування. Розкрито вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Крім
того, протидія здійснювалася й у напрямку збереження державного майна. Так, поліцейськими було
затримано вантажний автомобіль, який розглядається як знаряддя крадіжок нафти та нафтопродуктів.
Зосереджувалася увага й на забезпеченні правопорядку як у повсякденному житті, так і під час масових
заходів, коли мешканці Прилуччини святкували Новий рік та Різдво Христове, Старий Новий рік та
Водохрещу, Масляну, інші громадсько-політичні та культурно-розважальні та спортивні заходи.
Неабияким випробуванням у професійній майстерності стало забезпечення правопорядку під час
виборчого процесу з виборів Президента України безпосередньо 31 березня 2019 року та повторного
голосування 21 квітня 2019 року. До вказаних заходів 100 % було задіяно особовий склад відділу, а також
допоміжні сили Головного управління в області.
Важливою складовою є відпрацювання професійної майстерності поліцейських та їх взаємодія з іншими
правоохоронними органами у забезпеченні безпеки мешканців територіальної громади.

• Приклади розкриття злочинів та забезпечення публічного порядку



• За поточний рік розкриті всі вбивства, що мали місце на території Прилуччини; 100 % становить розкриття тяжких тілесних ушкоджень,

також 100 % розкриття тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого; розкрито 54,3 % всіх квартирних крадіжок та

крадіжок з будинків, тоді як по області цей показник не перевищує 49,8 %; майже на 10 % вище середньообласного спрацювали й по

розкриттю крадіжок у цілому (ВП 40,8 %, область – 29,3 %). Розкрито 100 % розбійних нападів.

• Основною категорією кримінальних правопорушень є крадіжки.

• За звітний період зареєстровано 582 крадіжки, у тому числі 385 на території Прилук та Прилуцького району. Розкрито – 242, у тому числі

вчинених на території Прилуччини – 157. Питома вага розкриття крадіжок майже на 10 % вище середньообласного показника.

• Важливим напрямком протидії злочинності є викриття так званих латентних злочинів, які у подальшому негативно впливають не лише на

структуру злочинності, а й у цілому на правопорядок. Серед таких напрямків ключовими є: 1) протидія незаконному обігу вогнепальної

зброї, боєприпасів та вибухових речовин; 2) протидія незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

• За 1 півріччя 2019 року поліцейськими викрито 21 злочин, пов’язаних із незаконним обігом зброї та боєприпасів (Варва – 1, Ічня – 5,

Срібне – 5, Талалаївка – 3, Прилуки – 7), по 14 злочинам винним оголошено про підозру. На території Прилуччини за незаконне

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрито 7 кримінальних проваджень. У 4 провадженнях винним

вже оголошено про підозру. З незаконного обігу вилучено 3 пістолети, 174 гранати, понад 34000 набоїв. Як бачимо, більшість вилученої з

незаконного обігу зброї є зброя промислових зразків, бойова зброя, а не саморобна.

• Не втрачаємо позиції і на інших напрямках роботи, зокрема у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів. Протягом 6 місяців

2019 року виявлено та задокументовано 31 злочин даної категорії, у тому числі 10 злочинів даної категорії на території Прилуччини а саме

за ст. 307 КК України (незаконний збут наркотиків) – 5, у 2 винним вже оголошено про підозру.





Безпечні  
вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

10
НАРКОЗЛОЧИНИ

494
правопорушень 
за ст. 178 КУпАП

м. Прилуки та 
Прилуцький район

В районі на обліку перебуває  467 
осіб, що є на обліку в поліції. 
Серед них:

- 387 раніше засуджених

-67 сімейних бешкетників

- 13 осіб під адміністративним 
наглядом

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного періоду :

Провела понад 5547 відвідувань 
за місцем проживання

Було проведено більш ніж 5961 
профілактичних бесід

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Що треба зробити?

-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 

-Врегулювати у правовому полі 
порядок документування збуту та 
придбання самогону

9



Безпечне  
житло, оселя07



РОЗКРИТО23

Безпечне житло,  
оселя

РОЗКРИТО

385
КРАДІЖКИ на території м. 
Прилуки та Прилуцького 

району

118
ШАХРАЙСТВ

Місце скоєння крадіжки

Квартира

Приватний будинок

Дачі, гаражі

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ

Вільний доступ

Злам дверей, вікон, воріт

Види шахрайства

-Під час купівлі товарів через мережу Інтернет

-Під виглядом працівників банківських структур

-Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності

Типова жертва

-Людина, що нехтує правилами зберігання 
особистого майна

-Людина, що шукає занадто “привабливі” 
пропозиції в Інтернеті

-Занадто довірливі люди, або такі, що 
необізнані з особливостями роботи 
державних установ та банків 

157



Що треба зробити?

-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

-Взяття під охорону об'єктів приватної та 
комунальної форм власності під охорону 
підрозділами поліції охорони, укладення 
відповідних договорів на надання послуг 
охорони

• У Засобах масової інформації проводяться постійні виступи 
поліцейських.

• Проводиться розяснювальна робота щодо ефективності збереження 
майна фізичних та юридичних осіб шляхом укладення договорів з 
надання послуг охорони поліцією охорони.

• Здійснюються превентивні заходи з підобліковим елементом

• Здійснюються адміністративно-правові та кримінально-правові заходи 
з метою розкриття майнових злочинів.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?



Безпека
дітей08



Безпека дітей

НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ  З 
ДІТЬМИ НЕ ДОПУЩЕНО

З неповнолітніми 
систематично проводяться 

профілактичні бесіди

ЗЛОЧИНІВ 
ПРОТИ ДІТЕЙ НЕ 
ДОПУЩЕНО

Що робила поліція?
Складено 52  адміністративних протоколів.

Відносно дорослих- 47

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 40;

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 4;

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 3

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 0.

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 5:

В дитячих закладах було проведено 89 лекцій та бесід на правову тематику та на 

тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу, 

здійснено 12 виступів у ЗМІ.

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ)
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.

Обстеження 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 зробити?
Спільно з 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. 

1 Випадків зникнення 
дітей

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ0

1 Злочинів проти дітей 

2 Ч. 1 ст. 125 Кримінального 
кодексу України

1 Знайдено дітей

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям

4



Важливим напрямком роботи є превентивна діяльність поліції, а також поширення правових знань серед

місцевого населення. З цією метою у Прилуцькому відділі поліції поліцейськими на постійній основі

проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення правової культури, моралі та свідомості

мешканців м. Прилуки та населених пунктів району.

Поліцейськими ювенальної превенції, дільничними офіцерами поліції, працівниками сектору

моніторингу проводяться освітньо-розважальні заходи з дітьми. Серед них і участь у «дні вишиванки»,

організація конкурсів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста та району, проведення днів

права та прав людини, «відкритих дверей» у поліції. Під час таких заходів громаді, молоді доносяться

особливості служби поліції з протидії злочинності, забезпеченні прав і свобод людини, публічного

порядку і безпеки, інтересів суспільства і держави.







Домашнє  
(сімейне)  
насильство09



Домашнє (сімейне)  
насильство

СКЛАДЕНО  
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

0 ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

ТИМЧАСОВО ДІТЕЙ  З СІМЕЙ 
(СПІЛЬНО ЗІ СЛІЖБОЮ  У 
СПРАВАХ ДІТЕЙ) не вилучали

Що треба зробити?

-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

ПРИТЯГНУТО ДО

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА СТ.173-2 КУпАП
36

0

47

НАПРАВЛЕНО ДІТЕЙ ДО центру 
соціально-психологічної 
реабілітації

Вчинення домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, невиконання 

термінового заборонного припису або 

неповідомлення про місце свого тимчасового 

перебування
Прилуцький ВП 36



Зброя, 
вибухівка10



21
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ

Прилуцький ВП - 7

Варвинське ВП – 1

Ічнянське ВП – 5

Срібнянське ВП – 5

Талалаївське ВП – 3 

174   3    
Вибухонебезпечний                      одиниць

предмет                                                зброї

2169
Власника зброї

2
ВИЛУЧЕНО  

ЗБРОЇ

21
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

Прилуцький ВП

Що треба зробити?

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

- Збільшити кількість перевірок 
залізничних вокзалів, автовокзалів, для 
перекриття каналів надходження ВЗ та 
вибухових  речовин;

-Додатково інформувтаи громадян про 
звільнення від кримінальної 
відповідальності за при добровільній 
здачі зброї.

Поліцейські заходи
-Відпрацювання залізничних вокзалів, 
автовокзалів, 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;

0
Гр пороху

Понад 

34000
Одиниць 

боєприпасів 
вилучено 





Довіра 
громадян11



Довіра громадян
Що треба зробити?

-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 спілкування 
поліцейських з громадянами;

-Покращити якість інформування 
громади про безпекову сітуацію та 
роботу поліції в районі;

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ

З НАСЕЛЕННЯМ

Понад 7 000

3



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри

532
ОПРАЦЬОВАНО 

/  ВЖИТО 
ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймаєтся 
обґрунтоване рішення

Частина звернень 
розглядається за участі 
представників громадськості 
(членів груп безпеки)

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

535/113

25 ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

10 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

Унікальні приклади
спільної дії поліції та громади
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо)

Щомісяця начальник поліції виступає на 
телебаченні де інформує населення про стан 
криміногенної обстановки в місті, також 
щомісяця за участі керівництва поліції 
проводяться брифінги, прес-конференції, круглі 
столи тощо за участю ЗМІ та громадськості.

Аби попередити травматизм дітей на дорогах за 
ініціативи начальника відділу поліції поліцейські 
провели вуличну акцію «Будь обережним на 
дорозі!»

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 
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СТВОРЕННЯ ВІДЕОСИСТЕМИ БЕЗПЕКИ МІСТА ПРИЛУКИ

Превентивна діяльність системи відеоспостереження є незаперечною. Для прикладу у 2016

році, коли вказаної системи не було, вчинено 40 незаконних заволодінь з яких розкрито 17

(42,5 %, по області – 33,63%), тоді як у 2017 році (коли система запрацювала у тестовому

режимі, вирішувалося ряд питань, пов’язаних із програмним забезпеченням) – 11, з яких

розкрито 7 (63,64 %, а по області – 48,67%), а у 2018 році вчинено лише 13 незаконних

заволодінь транспортними засобами, під час розкриття яких використовувалася система

«Мережа безпеки». Як наслідок 9 незаконних заволодінь транспортними засобами розкриті

(66,7 %, по області – 69,2 %, область – 53,0%). Підсумовуючи зазначимо, що кількість

незаконних заволодінь зменшилася більш ніж у 3 рази або на 307 %.

За 1 півріччя поточного року було вчинено 3 незаконні заволодіння транспортними

засобами, а саме легковим автомобілем ВАЗ 21-07. Оперативно, «по гарчим» слідам,

злочинців, які угнали автомобіль та мотоцикл було затримано, а транспортні засоби

повернуто власникам. У 1 кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння

мотоциклом проводиться ряд слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення

винної особи та транспортного засобу.

Відсоток розкриття даної категорії злочинів майже на 13 % вище середньообласного

показника розкриття незаконних заволодінь.
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Нагальні потреби  
поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  
проблеми?

-Передбачити в бюджеті ОТГ фінансування 
щодо обладнання поліцейських станцій 

-Забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах з попередження шахрайства

-Залучити допомогу громадських 
організацій для проведення тренінгу та 
запрошення експерта з безконфліктного 
спілкування;

-Включити провести державні закупівлі 
автотранспорту

-Забезпечення поліцейських 
комп'ютерною технікою

-Належне забезпечення витратними 
матеріалами

1. 5 автомобілів для роботи 
дільничних у віддалених 
населених пунктах .

2. Створити та обладнати 
поліцейські станції у 
новостворених ОТГ

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

4. Підвищити навички 
працівників поліції з 

деескалації конфліктів

5. Вирішення питання житла 
для поліцейських.

6. Дотримання соціально-
економічних та трудових 
прав поліцейських.


