ЗВІТНІСТЬ НАЧАЛ ЬНИК А
ПОК РОВСЬК ОГО
ВІДДІЛ ЕННЯ ПОЛ ІЦІЇ
К РИВОРІЗЬК ОГО ВІДДІЛ У
ПОЛ ІЦІЇ ГУНП
В ДНІПРОПЕТРОВСЬК ІЙ
ОБЛ АСТІ
ПЕРЕД ГРОМАДОЮ

01

Персонал
поліції

Персонал
поліції

НЕК ОМЛ ЕК Т. НАВАНТАЖ ЕННЯ
НА ОДНОГО ПОЛ ІЦЕЙСЬК ОГО

Некомплект складає 8
працівників (6,1 %)

103
ЧОЛ ОВІК И

21

124
К ІЛ ЬК ІСТЬ
ПОЛ ІЦЕЙСЬК ИХ

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
К РІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗК ІВ

Окрім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники відділення поліції
постійно залучаються до
несення служби для охорони
публічного порядку на
масових заходах як у районі
так і у місті.

Ж ІНК И

118

З ДОСВІДОМ
РОБОТИ БІЛ ЬШ
НІЖ 3 РОК И

Найбільше поліцейських не
вистачає у секторі превенції,

Некомплект кадрів.
Перевантаження, що
призводить до перевтоми.
Неможливість надати
працівникам повноцінний
відпочинок у відповідності
до трудового законодавства.

До дисциплінарної відповідальності за
порушення Дисциплінарного статуту НПУ
було притягнено 50 працівників.

що створює додаткове
навантаження на
працівників Сектору
превенції.
Також не вистачає: слідчих 1, інспекторів кримінальної
поліції - 1, помічник
чергового чергової частини 1.
За звітний період звільнено
11 осіб
– за власним бажанням-9

ПРОБЛ ЕМИ З ПЕРСОНАЛ ОМ

Пок арано.

- з негативних мотивів - 2.
Відправлено на навчання 2
кандидатів

Нагородж ено, заохочено.
Загалом заохочено 41 працівника поліції.
З яких 12 відзнакою Президента України «За
участь в АТО»
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Повідомлення
громадян

Ш видк ість прибуття поліції на
місце події

Повідомлення
громадян

Середній час прибуття по району – 11 хв. 04
сек.
У відділі створено 2 СОГ на цілодобовій
основі

37 851

27 491

ПОВІДОМЛ ЕНЬ
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛ ЕНО
ПРОТЯГОМ 2 хв.

Струк тура повідомлень по видах
Вбивства – 4

К ІЛ ЬК ІСТЬ ПОВІДОМЛ ЕНЬ

ТТУ – 14

34 893

ВИЇЗДІВ НА
МІСЦЕ ПОДІЇ

Згвалтування - 7
Розбої – 7

441

Розк рито тяж к их злочинів

Пограбування – 88
Крадіжки – 2 906
Незаконне заволодіння АМТ - 14

2 198
ЗЛ ОЧИНІВ
ЗАРЕЄСТРОВАНО

2 291
Адмінправопорушень
ЗАРЕЄСТРОВАНО

14

РОЗК РИТО ОСОБЛ ИВО
ТЯЖ К ИХ ЗЛ ОЧИНІВ

Хуліганство – 14
Незаконний обіг зброї та боєприпасів - 39
Незаконний обіг наркотиків - 225

03

Безпечні
дороги

Причини

Безпечні
дороги

10

УГОНИ

-Перевищення швидкості

13

ДТП
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ

-Порушення правил маневрування

127
15
6

246

-Недотримання дистанції

ПОСТРАЖ ДАЛ О
ОСІБ

-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора

ПОСТРАЖ ДАЛ О
ДІТЕЙ

-Порушення правил проїзду перехресть
-- Порушення ПДР пішоходами

ЗАГИНУЛ О
ОСІБ

Заходи з пок ращення
ситуації (саме поліція, у співпраці)

ЗАГАЛ ЬНА
К ІЛ ЬК ІСТЬ ДТП
ТОП -4
АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛ ЯНОК
1.Об’їздна дорога
2.Вул. Елек трозаводськ а
3.Перехрестя вулиць Січеславськ а та
.
Рзянк іна
4. Перехрестя вулиць Едуарда Ф ук са та
Георга Отса

К ОЛ И ЧАСТІШ Е
ТРАПЛ ЯЮТЬСЯ?

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

У світлу пору доби

87 %

Л ЕГК ОВІ

12 %

ВАНТАЖ НІ

1%

МОТО

-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

Безпечні
дороги

ПРИК Л АДИ ДТП
Й РОБОТИ ПОЛ ІЦІЇ ПО НИХ

30.10.2018 в темний час доби в Покровському районі міста Кривого Рогу,
рухався автомобіль «Fiat» під керуванням водія Л. допустив наїзд на
пішоходів Я. 1989 р.н. та Ч. 1953 р.н., які перетинали проїзну частину по
нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду пішохіди
отримали тілесні ушкодження, госпіталізовані до лікарні.
В ході досудового розслідування встановлені всі обставини події,
матеріали кримінального провадження направлені до суду з обвинувальним
актом

Щ о треба зробити задля
пок ращання безпек и руху у
районі
-Відно вити, аб о нане сти до р о жню
р о змітку, в то му числі пішо хідних
пе р е хо дів
-Встано вити о б ме жувачі швидко сті
(“ле жачі по ліце йські”) б іля дитячих
навчальних закладів
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Безпечні
вулиці

Хто ж ертви?

Безпечні
вулиці

Фактори ризику для жертв:
-Стан алкогольно сп’яніння;

2

5
ХУЛ ІГАНСТВ

РОЗК РИТО

-Рухався сам в темний час доби в слабо
освітленому місці
-Мав при собі, або випадково демонстрував
гроші, або коштовні речі

84

ДРІБНЕ
ХУЛ ІГАНСТВО

Хто злочинці?
Tиповий злочинець:

64
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

49

РОЗК РИТ О

32

ЗААРЕШ ТОВАНО

286 000 гр н.

ПОВЕРНУТО МАЙНА /
ВІДШ К ОДОВАНО

-Не працює
-Зловживає алкоголем , наркотиками
-Раніше притягався до відповідальності
-Вік 19 – 45 років

Безпечні
вулиці

ПРИК Л АДИ ЗЛ ОЧИНІВ Й
РОБОТИ ПОЛ ІЦІЇ ПО НИХ

Щ о треба зробити?
-Збільшити кількість патрулів у означених
місцях в темний час доби
МІСЦЯ СК ОЄННЯ
ЗЛ ОЧИНІВ

4-5 мыкрорайон Зарічний
Вул. Соколівська
Вул. Десантна

15.07.2018 невідомі особи, перебуваючи в квартирі будинку по вул.
Десантна в Покровському район м. Кривого Рогу, за попередньою
змовою, із застосуванням насильства заволоділи майном потерпілого
С. та ключами від автомобіля ВАЗ, належного потерпілому. На
вказаному автомобілі вони разом із потерпілим направились до
р.Саксагань в Покровському районі м. Кривого Рогу, де нанесли ще
потерпілому тілесні ушкодження, заволоділи автомобілем та зникли з
місця скоєння кримінального правопорушення.
Вжитими заходами встановлено та затримано троє злочинців,
17.09.2018 матеріали кримінального провадження направлені до суду
з обвинувальним актом

-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

Щ о треба зробити?

15
НЕЗАК ОННА ТОРГІВЛ Я
ОК ОВИТОЮ

7

ЗЛ ОЧИНИ, СК ОЄНІ В СТАНІ
АЛ К ОГОЛ ЬНОГО СП’ЯНІННЯ

151
НАРК ОЗЛ ОЧИН

За допомогою
громадськості було
виявлено факти
нелегального продажу
алкогольних напоїв.
Партію контрафактного
алкоголю вилучено.
З незаконного обігу
вилучено 3 кг 600 гр
наркотичних речовин

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

ПІДОБЛ ІК ОВИЙ ЕЛ ЕМЕНТ

Щ О РОБИЛ А ПОЛ ІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:

В районі на обліку перебуває 651
особа, що є на обліку в поліції.
Серед них:
- 137 раніше засуджених
-235 осіб схильних до скоєння
домашнього насильства
- 31 особи під адміністративним
наглядом
-248 осіб, що засуджені до
покарання, не пов’язаного з
позбавленням волі

Протягом звітного періоду :
Здійснила 4774 відвідувань за
місцем проживання під час яких
проводились профілактичні
бесіди

ринок на м-н 7 Зарічний
Ринок 165 кварталу

-Започаткувати нові напрямки
профілактичної роботи з населенням;
- Своєчасно ставити осіб на облік та
під адміністративний нагляд
- 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
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Безпечне
ж итло, оселя

Місце ск оєння к радіж к и
Квартира

Безпечне ж итло,
оселя

1 621
К РАДІЖ К И

Приватний будинок
Дачі, гаражі
СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ

60

ЗААРЕШ ТОВАНО

670

РОЗК РИТО

4 993 000
374 000

Ш К ОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА /
ВІДШ К ОДОВАНО

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

105
Ш АХРАЙСТВО

10

ЗААРЕШ ТОВАНО

62

РОЗК РИТО

467 000
24 000

Типова ж ертва

Ш К ОДА
ПОВЕРНУТО МАЙНА /
ВІДШ К ОДОВАНО

-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

Щ о треба зробити?
-Розробити та розповсюдити пам’ятку “Як не
стати жертвою крадіїв та захистити своє
майно”

Щ О РОБИЛ А ПОЛ ІЦІЯ?

Пр о тяго м 2 0 18 р о ку по л іце йським и пр о во д ил ись зустр ічі з
насе л е нням р айо ну, у то м у числ і з о со б ам и по хил о го віку, на
яких р о з’ясне но о сно вні захо ди, як не стати же р тво ю шахр аїв.
Вр уче но пам ’ятки інфо р м аційно -пр о філ актично го хар акте р у.
Надавал ись запити до б анківських устано в.
Надавал ись запити до о пе р ато р ів м о б іл ьно го зв’язку.

- Провести інформаційну кампанію,
спрямовану на захист персональних даних
громадян від шахраїв;
-Розробити та запустити програму маркування
особистого майна
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Безпек а
дітей

Щ о робила поліція?

Безпек а дітей

30
ЗЛ ОЧИНІВ ПРОТИ
ДІТЕЙ

437
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ З
ДІТЬМИ

81

Випадк ів зник нення
дітей

78
4

Знайдено дітей

3

СІМЕЙНЕ НАСИЛ ЬСТВО
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ

Випадк и нак ладення
стягнення за продаж
алк оголю дітям

складено 220 адміністративних протоколів.
Відносно дорослих-119
За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 98;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових
виробів - 3;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 14
За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 4.
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 101:
Розшукано 78 безвісно-зниклих неповнолітніх.
В дитячих закладах було проведено 44 лекцій та бесід на правову тематику та на
тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу.

Щ о треба робити іншим служ бам (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.

Щ о 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.
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Д омашнє
(сімейне)
насильство

Д омашнє (сімейне)
насильство

100%

287

287

Щ о треба зробити?

ВИЇЗДІВ ПОЛ ІЦІЇ
НА АДРЕСУ

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІН.ВІДПОВІДАЛ ЬНОСТІ
ЗА СТ.173-2 К УпАП

ПОСТУПИЛ О ВИК Л ИК ІВ

-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

0
СК Л АДЕНО
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

21

ТИМЧАСОВО ВИЛ УЧЕНО ДІТЕЙ З
СІМЕЙ (СПІЛ ЬНО ЗІ СЛ ІЖ БОЮ У
СПРАВАХ ДІТЕЙ)

0

НАПРАВЛ ЕНО ДО Ш ЕЛ ТЕРУ

278

ПРОВЕДЕНО ПРОФ ІЛ АК ТИЧНИХ
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШ НЬОГО
НАСИЛ ЬСТВА

08

Зброя,
вибухівк а

Поліцейськ і заходи

- 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;

Зброя, вибухівк а

2 401

22

15

К ІЛ ЬК ІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ
ЗБРОЇ

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ
ЗБРОЄЮ

ПОДІЇ,
ПОВ’ЯЗАНІ З
ВИБУХІВК ОЮ

10

202

ВИЛ УЧЕНО
НЕЗАК ОННОЇ
ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ
БОЄПРИПАСІВ
ВИЛ УЧЕНО

Щ о треба зробити?

178
ДОБРОВІЛ ЬНО ЗДАНО
ЗБРОЇ, ВИБУХІВК И

-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 інформувати громадян про
звільнення від кримінальної
відповідальності за при добровільній
здачі зброї.
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Д овіра
громадян

Д овіра громадян

Щ о треба зробити?
-Збільшити кількість позитивних
контактів поліції та населення району;

44
К ІЛ ЬК ІСТЬ К ОНТАК ТІВ ПОЛ ІЦІЇ
З НАСЕЛ ЕННЯМ

1 542
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН

5
УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ
РОБОЧИХ ГРУПАХ
З ГРОМАДСЬК ОЇ БЕЗПЕК И

-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;

1 542
ОПРАЦЬОВАНО /
ВЖИТО ЗАХОДІВ

За ко жним зве р не нням
пр о во д иться р е те л ьний
р о згл яд та пр ийм ається
о б ґр унто вані р іше ння

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

Взаємодія поліції та громади. Заходи,
спрямовані на підвищення довіри

Унік альні прик лади
спільної дії поліції та громади
(то л о ки, спо р т, ауд ит б е зпе ки, то що )
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.

44

51/ 411
К ІЛ ЬК ІСТЬ ОСІБ, ЯК ИХ
ПРИЙНЯЛ И
НАЧАЛ ЬНИК И/ Д ІЛ ЬНИЧНІ
НА ПРИЙОМАЇХ

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛ ЕННЯМ
К ЕРІВНИК ІВ ПОЛ ІЦІЇ

Аби попередити травматизм дітей на дорогах за
ініціативи начальника відділу поліції поліцейські
провели вуличну акцію «Будь обережним на
дорозі!»
Участь у заході на центральній площі міста взяли
керівництво і співробітники поліції та учасники
ГО «Пласт», бійці Національної гвардії України та
батальйону «Донбас», працівники ДСНС та
медики, байкери та громадські організації міста,
а також народний танцювальні колективи.

10

Нагальні
потреби
поліції

Нагальні потреби
поліції

Як планується вирішувати
проблеми?

Чого потребує поліція?

1. Обладнати поліцейські станції комп’ютерною технікою та
планшетними ПК.
2. Підвищити кваліфікацію працівників поліції у сфері протидії
Інтернет, банківським та телефонним шахрайствам
3. Підвищити навички працівників поліції з деескалації
конфліктів

-Включити в програму Підвищення
безпеки району на 2019 рік закупку
оргтехніки для дільничних;
-Передбачити в бюджеті Покровської у
місті ради фінансування щодо придбання
дільничним офіцерам поліції планшетних
ПК
-Забезпечити участь працівників поліції у
тренінгах з попередження шахрайства
-Залучити допомогу громадських
організацій для проведення тренінгу та
запрошення експерта з безконфліктного
спілкування;

Начальник Покровського ВП
Криворізького ВП ГУНП
полковник поліції

Ю. М. Яненко

