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Штатна 
чисельність 
дільничних 
офіцерів 
поліції 
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Штатна кількість 
дільничних 
офіцерів поліції  

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ 

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
дільничні  офіцери поліції 
постійно залучаються до несення 
служби для охорони публічного 
порядку на масових заходах на 
території району та області 

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ 
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

З початку 2020 року у відділенні 
поліції працював 1 дільничний 
офіцер поліції 

Некомплект кадрів 

Перевантаження, що призводить 
до перевтоми 

Неможливість надати 
працівникам повноцінний 
відпочинок у відповідності до 
трудового законодавства 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає 1 

працівників 

 

2 

0 

2 В наявності  

Дільничиних офіцерів поліції 

2 

3 



Повідомлення 
громадян 02 



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

115 - 2020 

138 - 2019 

Швидкість прибуття поліції  на 
місце події 

Середній час прибуття: по району – 17-25 хв 

  

Структура повідомлень  по видах 

Пограбування – 1 

Вбивство – 1 

Крадіжки – 50 

Хуліганство – 1 

Угон – 1 

Шахрайство -6 

Домашнє насильвто – 46 

Тілесні ушкодження - 17 

Повідомлення  
громадян 

1007 - 2020 

1165- 2019 

КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

Звернення розглянуті 
згідно ЗУ «Про звернення 
громадян» 

543-2020 

214-2019 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 543 

Розкрито злочинів  9 

Прийнято участь у розкриті 
злочинів 10 

131-2020 

111-2019 

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 



Безпечні 
вулиці 03 



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

1 
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 

 

 

ЗАТРИМАНО 

1 
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

2 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

0 ЗАТРИМАНО 

1 

0 

7 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

2000 грн. 



 На початку 2020 року надійшло ряд 

заяв  та повідомлень від жителів 

селища Компанїївка, щодо  скоєння 

крадіжок з автомобілів, які у темний 

час доби  знаходилися біля будинків в 

котрих проживають потерпілі,. В ході 

перегляду камер відеоспостереження 

котрі встановлені на території селища 

працівниками поліції,, було 

встановлено двох осіб котрі 

здійснювали крадіжки речей з 

автомобілів. Наразі, досудове слідство 

закінчено, пред’явлено обвинувачення 

та матеріали передано до суду. 

Викрадені  речі частково повернуто. 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Збільшити кількість патрулів у означених 
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». 

 

Безпечні  
вулиці 

Смт Компаніївка 

Центральна частина міста. 

Вул. Перемоги 

Вул. Шевченка 

Вул. Садова 

Вул. Тополина 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ 



За допомогою громадськості було 
виявлено місця нелегального 
продажу алкогольних напоїв. 

Було вилучено з обігу 25 л 
горілки. 

З незаконного обігу вилучено 12 
грам наркотичних речовин. 

 

Під час проведення карантинних 
заходів на території району було 
складено 3 протоколи про 
вчинення адміністративного 
правопорушення передбаченого 
ст. 44-3КУпАП. 

 

Безпечні  
вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

2 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

7 
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ 

В районі на обліку перебуває 110 
осіб, що є на обліку в поліції. 
Серед них: 

- 22 раніше засуджених 

-45 сімейних бешкетників 

- 4 особи під адміністративним 
наглядом 

-39 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду : 

Провела 18 відвідувань за місцем 
проживання 

Було проведено 28 профілактичних 
бесід 

Проведено 36 спільних рейдів під 
час впровадження карантинних 
обмежень на  території району. 

 

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 22.00 до 07.00  

4 



Безпечне  
житло, оселя 04 



Безпечне житло,  
оселя 

 РОЗКРИТО ДОП/ 
ПРИЙНЯТО УЧАСТЬ 
У РОЗКРИТТІ 

50-2020 

54-2019 

КРАДІЖКИ 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

Місце скоєння крадіжки 

Квартира 

Приватний будинок 

Гаражі 

Приватні подвір‘я  

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ 

Вільний доступ 

Злам дверей, вікон, воріт 

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  

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 32010 

96000 

8/12 

1 



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 

 

-Проводили  зустрічі з мешканцями 

Компаніївського  району для роз’яснення 

ризиків за яких можна стати жертвою 

Злочину 

-В засобах масової інформації неодноразово 

наголошується та висвітлювалася  

інформація як не стати жертвою злочину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩО РОБИЛИ  ДІЛЬНИЧНІ ОФІЦЕРИ ПОЛІЦІЇ 



Безпека 
дітей 05 



Безпека дітей 

0 
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  З 

ДІТЬМИ 

0 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
складено131 адміністративних протоколів. 

Відносно дорослих-131 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 20; 

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 2; 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 0 

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 6. 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 0: 

Розшукано 6 безвісно-зниклих неповнолітніх. 

В дитячих закладах було проведено 16 лекцій та бесід на правову тематику та   

на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики 

булінгу. 

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.  

6 Випадків зникнення 
дітей 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 6 

0 Злочинів проти дітей 

6 Знайдено дітей 

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям 

2 



Домашнє   
насильство 06 



Домашнє (сімейне)  
насильство 

46 
 НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ 

 ВИНЕСЕНО                                                                     
ТЕРМІНОВИХ 
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ  

6 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНО ДІТЕЙ  З 
СІМЕЙ (СПІЛЬНО ЗІ СЛІЖБОЮ  У 
СПРАВАХ ДІТЕЙ) 

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) 

-Дільничним офіцерам поліції 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 
26 

100% 

0 

16 

0 НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ 


