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Повідомлення 
громадян 

КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ 
ПРО ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ  
/ІТС ІПНП/ 

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО 
ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН 

2  
хв. 

ЗДІЙСНЕНО РЕАГУВАНЬ                                          

КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 

(ЗЛОЧИНІВ) 
 ЗАРЕЄСТРОВАНО 

1112 
АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

1562 

111 РОЗКРИТО ТЯЖКИХ 
ЗЛОЧИНІВ, ВСЬОГО 

3 РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ  ЗЛОЧИНІВ ВСЬОГО 

Середній час прибуття у м.Лисичанськ, 
м.Новодружеськ, м.Привілля до 7 хв. при 
перебуванні наряду в зоні оперативного 
реагування та  до  40  хвилин, у разі якщо 
наряд задіяно з іншої дільниці. 
У відділі поліції створено три СОГ, що  
працюють: дві цілодобово; одна вдень. 
За необхідності створюються додаткові СОГ 
/кількість визначається з урахуванням 
оперативної обстановки/   

Швидкість прибуття поліції на 

місце події 

Пограбування – 51 (0,5%) 

Розбої – 5 (0,04%) 

Крадіжки – 491 (4,3%) 

Хуліганство – 235 (2,1%) 

Заволодіння трансп. засобом – 8 (0,1%) 

Шахрайство – 198 (1,8%) 

Тілесні ушкодження  –  815 (7,2%) 

Домашнє насильство – 836 (7,4%) 

Структура повідомлень за видами 
11315 11315 

11315 
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Безпечні 
дороги - недотримання швидкісного режиму; 

- порушення правил маневрування; 
- нехтування вимог Правилами  дорожнього 
руху ;  
- недбале  ставлення до технічного стану 
транспортного засобу. 

Причини ДТП: 

- розміщення соціальної реклами щодо 
дотримання Правил Дорожнього руху; 
- проведення зустрічей у навчальних 
закладах, автошколах та установах для 
формування нетерпимого ставлення до 
керування транспортним засобом у стані 
сп’яніння;  
- розповсюдження пам'яток з переліком 
відповідальності за порушення Правил 
дорожнього руху; 
- спільні з громадськістю та поліцейськими 
УПП в Луганській області ДПП НПУ рейди з 
метою попередження порушень ПДР. 

Заходи з покращення ситуації 

(саме поліція, у співпраці): 

67% ЛЕГКОВІ 

0% ВАНТАЖНІ 

33% 
МОТО 

ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ 
 

КОЛИ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ? 

ТОП-4  
АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК: 

6 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ДТП 

ВНЕСЕНИХ  ДО  ЄРДР 

ДТП  ЗА  УЧАСТЮ  ДІТЕЙ 

ПОСТРАЖДАЛО  ОСІБ 

ЗАГИНУЛО  ОСІБ 

ПОСТРАЖДАЛО  ДІТЕЙ 0 

0 

11 

2/2 

0 

НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ 
ТРАНСПОРТНИМ 

ЗАСОБОМ/РОЗКРИТО 

У світлу пору доби 1. Підйом /спуск/  по  вул. Гора Повова  
м.Лисичанськ (  вул.Володима Сосюри - 
вул.Машинобудівельників ). 
2. Вул. Карла  Маркса  м. Лисичанська  
( вул.9-го Травня - вул. Першотравнева). 
3. Перехрестя вул.Г.Потапенка  та  
вул. Першотравневої м.Лисичанська,  
в напрямку  м.Новодружеськ. 
4. Перехрестя з круговим рухом в районі   
ЗАТ Лиспи “Лисичанський пивоварний завод” 
м.Лисичанська. 
 
 

2 ВЕЛОСИПЕДИСТИ 

УЧАСНИКИ ДТП 



Безпечні 
дороги 

ПРИКЛАД  ДТП і РОБОТА 
ПОЛІЦІЇ З НИМ  

09.04.2020  до   спецлінії   102  УОАЗОР ГУНП в Луганській області звернулась гр. Р. про 

те, що в районі  будинку   по   вул. Жовтневої,  м. Лисичанськ   легковий  автомобіль  збив  

чоловіка.  Поліцейські    протягом    5   хвилин    прибули   на   місце   події,    забезпечили 

надання  допомоги  потерпілим  та дорожній рух у місці  скоєння  дорожньо-транспортної 

пригоди. Встановили, що  09.04.2020 водій гр. С на   автомобілі   «Z»   рухаючись в районі   

будинку   по   вул. Жовтневої   м. Лисичанська,   під    час  маневру   не  надав  перевагу  у  

русі  мотоциклу  «J»  під  керуванням  гр.А., внаслідок чого сталося   зіткнення    вказаних   

транспортних  засобів  та  отримання  тілесних   ушкоджень   водієм   автомобіля   «Z»  та  

водієм  мотоциклу «J».  Працівниками   швидкої   медичної    допомоги   потерпілі    були 

направлені    до   медичного    закладу    м.  Лисичанська. 

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК 

України. Проводиться досудове розслідування.  

- установити обмежувачі швидкості («лежачі 
поліцейські»)  та попереджувальні дорожні 
знаки      в     районі     аварійно-небезпечних 
ділянок    доріг,   місцях  значного скупчення 
громадян       (ринки,     торгівельні    центри, 
навчальні та дитячі заклади  і т.п.); 
 
- відновити або нанести дорожню розмітку, 
першочергово      в       районі        пішохідних 
переходів       та      аварійно  -   небезпечних 
ділянок доріг; 
 
- забезпечити     на     достатньому    рівні    у 
вечірній  та  нічний   час  освітленості вулиць 
та доріг.  
 
 

Що треба зробити  

для покращання безпеки руху  

в містах: 
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Безпечні 
вулиці 

ХУЛІГАНСТВО 

Фактори ризику для жертв: 
 
- стан алкогольного сп'яніння; 
 
- рухався самостійно в темний час доби, в 
мало освітленому місці; 
 
- мав при собі, або демонстрував гроші, або 
коштовні речі 

Хто жертви? 

Tиповий злочинець: 
- не працює; 
- зловживає алкоголем, наркотиками; 
- раніше притягувався до відповідальності 
за вчинення правопорушень; 
- вік 17 – 38 років. 

Хто злочинці? 

0 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,     

ЗА   ЯКИМИ  ОСОБІ   ПОВІДОМЛЕНО                     

           ПРО ПІДОЗРУ, ВСЬОГО 
 

ПОВІДОМЛЕНО  ПРО   ПІДОЗРУ 

У  ВЧИНЕНІ   КРИМІНАЛЬНОГО 

 ПРАВОПОРУШЕННЯ,  ВСЬОГО 

ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

0 

15 0 

ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ 

10/4 

  КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,     

  ЗА   ЯКИМИ  ОСОБІ   ПОВІДОМЛЕНО                     

             ПРО ПІДОЗРУ, ВСЬОГО    

             пограбування/розбій 

 ПОВІДОМЛЕНО  ПРО   ПІДОЗРУ 

 У  ВЧИНЕНІ   КРИМІНАЛЬНОГО 

  ПРАВОПОРУШЕННЯ,  ВСЬОГО 
пограбування/розбій 

 7/4 
12/6 



Безпечні 
вулиці 

МІСЦЯ СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНІВ: 

1)   м.  Лисичанськ 
/значна більшість/: 
-  центр міста; 
- район заводу ГТВ 
(гумово- технічних 
 виробів ). 
2)м.Новодружеськ 
3)м. Привілля 
  
 
  

-збільшити   кількість  нарядів   (патрулів) 
поліції у публічних місцях м.Лисичанська, 
м.Новодружеська, у т.ч. у нічний час;   

-установити  на території обслуговування 
відділу      поліції        додаткові     камери  
відеоспостереження   в   місцях значного 
скупчення    громадян         та        скоєння 
правопорушень; 

-постійно      проводити     роз’яснювальні       
бесіди     з     громадянами,   здійснювати 
інформування    населення    через     ЗМІ,        
на відкритих зустрічах  з представниками 
органів місцевого самоврядування:    про         
те  як не  стати   жертвою   злочинців; про 
відповідальність         передбачену         за       
вчинення     правопорушень;    зміни       у 
діючому законодавстві України та інші. 

Що треба зробити?: 

ПРИКЛАД  ЗЛОЧИНУ ТА 
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

15.03.2020  до спецлінії 102 УОАЗОР ГУНП в Луганській області надійшло 

повідомлення гр.Ш. про те, що 15.03.2020  за адресою: м. Лисичанськ невідомий 

чоловік стріляв з пристрою схожого на пістолет в магазині «П», є поранена 

жінка в область черевної порожнини. Поліцейські  протягом 5 хвилин  прибули   

на місце події, забезпечили надання допомоги потерпілій, виклик працівників 

швидкої медичної допомоги, вжиття заходів щодо встановлення анкетних даних 

злочинця, місця його знаходження  та затримання по “гарячих” слідах.  

На місце події було встановлено, що невідомий стріляв у продавця магазина “П” 

з предмету схожого на пістолет Макарова та заволодів спиртними напоями. 

Керівництвом ГУНП в Луганській області та відділу поліції організовано 

проведення заходів “С, Г” та залучення до них всього особового складу відділу 

поліції та окремих працівників ГУНП в Луганській області. Орієнтовано на 

примети злочинця громадськість.    

Протягом 4-х годин з моменту вчинення правопорушення  було встановлено, що 

стріляв у продавця магазину «П» та заволодів спиртними напоями  гр. С., який  

був затриманий поліцейськими.  

У гр. С. виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет Макарова, 9мм, 

патрони до нього. Гр. С. затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Відомості 

внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального 

правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК 

України.  



Безпечні 
вулиці 

ВИГОТОВЛЕННЯ 
ЗБЕРІГАННЯ,ПРИДБАННЯ  
СП.НАПОЇВ ДОМ.ВИГОТ. 

За допомогою 
громадськості виявлені 
факти  вчинення 
адміністративних 
правопорушень, що 
посягають на громадський 
порядок і громадську 
безпеку .  
З незаконного обігу 
вилучено 1731 г 
наркотичних речовин,  та 
14 г психотропних 
речовин. 

- постійно       проводити       інформування 
громадян    про  недопустимість вчинення 
правопорушень;  
- проводити     заходи    з    виявлення    та 
постановки    на    облік   відділу     поліції 
громадян,    які    звільнились     з      місць 
позбавлення волі, мешкають на території 
обслуговування відділу поліції   та  ведуть   
“антигромадський” спосіб життя;  
- постійно проводити  перевірки за місцем 
мешкання осіб, які перебувають на обліку  
 у   відділу   поліції   з   метою  своєчасного 
встановлення       серед      них     осіб,    що 
продовжують вчиняти протиправні дії;  
- проводити   заходи    з    виявлення       та 
документування      правопорушень,      що  
пов’язані    з     вживанням       наркотичних 
речовин,  алкогольних напоїв  у  публічних 
місцях. 

Що треба зробити?: 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Район заводу ГТВ на території  
м.Лисичанська    (  місце     де     
реєструється  більша кількість 
вчинення правопорушень) 

На різних обліках відділу поліції 
перебуває  498 осіб. Серед них: 
-  266 раніше засуджених; 
-  185 осіб, що вчиняють домашнє 
насильство; 
 - 16 осіб під адміністративним 
наглядом; 
- 31 особи, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі. 

Протягом       звітного       періоду 
здійснено 1540  відвідувань   за 
місцем    проживання    осіб,  які 
перебувають на профілактичних 
обліках  відділу  поліції  з метою 
встановлення     способу    життя,  
проведення        профілактичних 
бесід,    отримання  інформації о 
можливій   причетності  вказаних 
осіб до скоєння протиправних дій. 

НАРКОЗЛОЧИН 

21 
ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ  В 

СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ 

89 

119 
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Безпечне 
житло, оселя 

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: 

64 
КРИМІНАЛЬНИХ  ПРАВОПОРУШЕНЬ,     

ЗА   ЯКИМИ  ОСОБІ   ПОВІДОМЛЕНО              

              ПРО ПІДОЗРУ, ВСЬОГО 

ПОВІДОМЛЕНО   ПРО   ПІДОЗРУ 

У   ВЧИНЕНІ   КРИМІНАЛЬНОГО 

 ПРАВОПОРУШЕННЯ,   ВСЬОГО 
36 

102 

ШАХРАЙСТВА 

50 
   КРИМІНАЛЬНИХ  ПРАВОПОРУШЕНЬ,     

   ЗА   ЯКИМИ  ОСОБІ   ПОВІДОМЛЕНО              

              ПРО ПІДОЗРУ, ВСЬОГО 

  ПОВІДОМЛЕНО   ПРО   ПІДОЗРУ 

  У   ВЧИНЕНІ   КРИМІНАЛЬНОГО 

   ПРАВОПОРУШЕННЯ,   ВСЬОГО 
6 

147 

Спосіб проникнення: 

- вільний доступ 
- злам дверей, вікон, воріт 

- 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: 



Безпечне 
житло, оселя 

 1.Постійно   інформувати  громадян, у 
т.ч.  за   допомогою   засобів    масової  
інформації, соціальних мереж Інтернет:   
про способи  скоєння  правопорушення 
“шахраями”;  як    не    стати     жертвою 
“шахраїв”;  про    правила    безпечного    
поводження   в   мережі     Інтернет   та    
роботи  з банківськими картрахунками,  
а  також  дотримання конфіденційності        
в      телефонних            розмовах          із     
“працівниками” банків;   роз’яснювати 
найпоширеніші        способи      скоєння    
крадіжок;    як     запобігти     вчиненню 
крадіжки. 
2.Розмістити      в     місцях      значного 
перебування     громадян     /магазини, 
ринки,     аптеки     і т.п.,     за     згодою 
власників/    попереджувальні    листи 
(плакати) про те,як не стати“жертвою” 
правопорушення. 

Що треба зробити? 

Поліцейські     постійно    проводять   на 

території обслуговування відділу поліції  

заходи, у т.ч. профілактичні:  

 - спрямовані    на   пошук     і    фіксацію 

фактичних     даних     про    протиправні   

діяння       окремих       осіб      та     груп, 

відповідальність   за    які     передбачена 

Кримінальним кодексом України з метою 

припинення       правопорушень      та     в 

інтересах  кримінального  судочинства,  а 

також отримання інформації  в  інтересах 

безпеки громадян, суспільства і держави; 

- з   особами   раніше    засудженими    за    

скоєння    майнових   злочинів /  у т.ч.  за  

скоєння  квартирних крадіжок/; 

-відпрацювання  місць  можливого  збуту 

викраденого майна; 

-орієнтування інших   відділів  та  органів 

поліції про прикмети викраденого  майна   

та прикмети злочинців.   

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Проводиться   роз’яснювальна   робота 

спрямована  на  обізнаність  населення  

про найпоширеніші способи  вчинення  

майнових злочинів /крадіжок  з  житла, 

інших приміщень, а також  шахрайств/. 

Громадяни інформувались про   те,  як 

не стати жертвою “шахраїв”, запобігти   

вчиненню крадіжок  з житла  та  інших  

приміщень. В    мережі    Інтернет     на     

офіційній  сторінці Фейсбук   «Поліція      

Лисичанська»   розміщена  інформація    

про  способи  скоєння  правопорушень,   

та як не стати їх «жертвою». 

  

. 



05 Безпека 
дітей 



Безпека дітей 

Складено 278 адміністративних протоколів: 
- стосовно дорослих – 261; 
- за невиконання обов’язків з виховання дітей – 65; 
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 
тютюнових виробів – 4; 
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 6; 
- за насильство в сім’ї стосовно неповнолітнього – 24; 
- стосовно неповнолітніх – 17. 
Розшукано 21 неповнолітній, зниклий безвісти. 
У дитячих закладах проведено  10 лекцій і бесід на правову 
тематику, щодо профілактики булінгу  та  як  діяти в разі  
виявлення вибухонебезпечних предметів. 

Що робила поліція? 

03.04.2020  поліцейські викрили факт звідництва з 
боку  гр. К   для  розпусти неповнолітньої гр.К. 2005 
року народження  з  гр. Б.  1981 року   народження. 
Відомості  внесені  до  Єдиного реєстру  досудових 
розслідувань  за  ознаками   ч.3 ст. 302  КК України. 
Проводиться досудове розслідування.  

ЗЛОЧИНІВ 
ПРОТИ ДІТЕЙ 

8 

ВИПАДКІВ ЗНИКНЕННЯ 
ДІТЕЙ 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ   
З НЕПОВНОЛІТНІМИ/ 

ДІТЬМИ 

21 

ЗНАЙДЕНО ДІТЕЙ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 
ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

ВИПАДКИ НАКЛАДЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ ЗА ПРОДАЖ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЯМ 

21 

8 

24 

4 

1.Забезпечити неухильне дотримання порядку розгляду 
звернень та повідомлень  з приводу  жорсткого поводження           
з  дітьми або загрози його вчинення. 
2. Обстежувати умови проживання дитини в разі скоєння 
насильства, жорстокого поводження з нею або існування 
реальної загрози його вчинення. 
3. Перевіряти 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. 

Що треба робити іншим  службам (ССД, ЦССДМ)? 

1. Разом зі службою у справах дітей  виявляти  бездоглядних  та 
безпритульних дітей, які  жебракують.  
2. Проводити регулярно перевірки за місцем проживання 
неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку, з 
метою контролю їх поведінки та місця перебування. 
3. Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, 
перевіряти їх за місцем проживання з метою недопущення 
вчинення протиправних дій неповнолітніми та стосовно них. 

Що треба зробити поліції? 



06 
Домашнє 
(сімейне) 
насильство 



Домашнє 
(сімейне) 

насильство 

НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ 
НА АДРЕСУ 

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

НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ 

6 

694 

694 

СКЛАДЕНО ЗАБОРОННИХ 
ПРИПИСІВ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА 

ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СТ. 173-2 КУпАП 

100 % 

179 

0 
89 

1. Проводити   додаткові    заняття  з    
працівниками      відділу    поліції     з            
питань    профілактики    домашнього 
насильства(разом зі представниками 
служби   у   справах    дітей,    іншими 
зацікавленими           службами       та 
громадськими організаціями). 

2. Інспекторам ювенальної превенції 
збільшити    кількість    відвідувань за        
місцем        проживання    дітей,    які 
перебувають      на     профілактичних         
обліках,     у      сім’ях ,     де      батьки 
притягувались   до   відповідальності             
за   невиконання  своїх  обов язків, та за  
місцем   навчання    неповнолітніх   з  
метою    виявлення     дітей,       які 
страждають від насильства. 

Що треба зробити? 



07 Зброя, 
вибухівка 



Зброя, 
вибухівка 

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  
ЗІ  ЗБРОЄЮ 

3 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ 
ВИЛУЧЕНО 

ВИБУХІВКИ (КГ) 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ  

З  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ 

0 1 кг 0 

- на    залізничному    вокзалі     та     автовокзалах 

м.Лисичанська  з    метою    перекриття  “каналів” 

/надходження - витоку/       незаконного        обігу 

вогнепальної зброї  та вибухових речовин; 

- перевірка власників зброї за місцем проживання; 

- притягнення власників зброї до адміністративної 

та кримінальної  відповідальності   за    порушення 

порядку,       правил        зберігання,      обліку    та        

перереєстрації зброї; 

-організація     анулювання    дозволів    на    право 

зберігання   зброї   за   порушення  їх  власниками  

вимог  чинного  законодавства  України. 

Поліцейські заходи: 

1. Посилити   контроль  за   дотриманням  правил 

зберігання   власниками   вогнепальної   зброї   та 

поводження з нею. 

2. Забезпечити щодобове несення служби нарядів 

поліції  на  залізничному   вокзалі,   автовокзалах 

м.Лисичанська      для     перекриття      “каналів” 

незаконного     обігу    вогнепальної     зброї     та 

вибухових  речовин. 

3. Додатково      інформувати      громадян      про 

звільнення   від   кримінальної   відповідальності      

при добровільній здачі зброї. 

Що треба зробити? 

КІЛЬКІСТЬ  
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ/ 

ВСЬОГО 

ВИЛУЧЕНО ІЗ 
НЕЗАКОННОГО  

ОБІГУ ЗБРОЇ 

ВИЛУЧЕНО ІЗ 
НЕЗАКОННОГО  ОБІГУ 

ОДИНИЦЬ БОЄПРИПАСІВ/  
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО 

 

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  
ЗБРОЇ/ВИБУХІВКИ 

17/1326 10 4994/202 8/0 



08 Довіра 
громадян 



Довіра 
громадян 

- Міська програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки /рішення 
Лисичанської міської ради Луганської області від 21.12.2017 № 40/566/. 

11315 

1 

1.Формувати професійний кадровий склад 

працівників     відділу    поліції,    постійно 

підвищувати  рівень знань, умінь, навичок 

та професіональних  якостей поліцейських.                              

2.Забезпечити надання  допомоги кожному  

громадянину  в певних життєвих ситуаціях  

/ вживати   усіх   заходів    щодо     захисту 

конституційних  прав громадян   у   межах    

компетенції,  відповідно до вимог чинного 

законодавства  України/.                                        

3.Зосередити  зусилля  поліцейських  саме 

на  превентивному   аспекті   діяльності  з 

метою попередження правопорушень. 

4.Об’єктивно,      всебічно      та       вчасно 

перевіряти звернення громадян. Надавати 

мотивовані,      повні,    вичерпні відповіді 

громадянам  за  результатами  розгляду їх         

звернень.                                                

5.Налагодити ефективне партнерство між 

поліцією та громадами.                              

6.Налагодити    ефективну    взаємодію    із 

представниками засобів масової інформації   

Що треба зробити? 

КОНТАКТИ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ 
 
Особистий    досвід    спілкування   громадянина   з   поліцейськими     з   питань,   які   
доводилось  вирішувати   йому    або    членам   його   сім’ї (звернення,  коли  вони є 
потерпілими   у   правопорушеннях,   свідками    або    обвинуваченими,   з   приводу  
отримання    довідок    або    документів     тощо).      
 

130 

УЧАСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  У ЗАХОДАХ ВИЗНАЧЕНИХ МІСЬКИМИ 
ПРОГРАМАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ 

Поліцейські    відділу   поліції    під   час  надання  поліцейських  послуг 
постійно спілкувались з громадянами, у т.ч.: 
- під  час  особистих  звернень  громадян  про  вчинення правопорушень 
(інших подій). Розгляду  поліцейськими   змісту   вказаних   звернень  та 
прийняття по ним рішень; 
- під час особистих звернень громадян з питань дозвільної системи. 
 
 



Довіра 
громадян 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЬ  
НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ 

КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ  

14 

    ВІДКРИТІ ЗУСТРІЧІ 
    КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ   3 

      ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ   0 

МАТЕРІАЛІВ  ПРО 
РОБОТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ  У   
ЗМІ / ІНТЕРНЕТІ 

45 

183 
ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 
(ОТРИМАНІ ПОШТОЮ) 

ЗАРЕЄСТРОВАНО  
СЛУЖБОЮ ДІЛОВОДСТВА 

ОПРАЦЬОВАНО ТА 
ВЖИТО ЗАХОДІВ 

183 
Здійснювався         
ретельний розгляд   
кожного  звернення  

та приймалось обґрунтоване 
рішення. 

 
 

Один  раз  на  два місяці начальник відділу 
поліції      проводить     відкриті   зустрічі    з 
представниками        органів        місцевого 
самоврядування, громадськістю. 
Організовує   на    території   обслуговування 
відділу поліції участь  поліцейських у : 
- забезпечені  публічної  безпеки  і порядку;    
- охорони  прав  і свобод  людини, а також 
інтересів суспільства і держави;   
-протидії злочинності;  
-надання  в   межах    визначених    законом, 
послуг  з допомоги  особам,  які з особистих, 
економічних,     соціальних      причин      або 
внаслідок надзвичайної ситуації потребують 
такої допомоги.   
Поліцейські  приймають   участь  в  розробці 
Міської програми профілактики злочинності,   
проведені спільних профілактичних  заходів 
разом з представниками  органів  місцевого 
самоврядування      з     протидії     вчиненню 
правопорушень, вихованню молоді та інших. 

 ПРИКЛАДИ СПІЛЬНИХ ДІЙ ПОЛІЦІЇ  

 ТА ГРОМАДИ (ТОЛОКИ, СПОРТ,  

 АУДИТ БЕЗПЕКИ ТОЩО) 



09 Персонал 
поліції 



Персонал 
     поліції 

186 
КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
/по списку/ 

ЗАДІЯНО У ЗАХОДАХ, КРІМ 
ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ: 
- до несення  служби  у  нарядах:  на    
блокпостах,       по       забезпеченню 
публічного   порядку  на  автостанції,        
залізничному вокзалі м.Лисичанська  
на    маршрутах    патрулювання    по 
території     обслуговування    відділу 
поліції. 

- некомплект  кадрів; 
- перевантаження, що призводить до 
перевтоми; 
-недостатній       практичний     досвід  
роботи       окремих        поліцейських   
 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ: 

З початку   2020   року   у    відділі 
поліції не працювали поліцейські 
прикомандировані з ГУНП  інших  
областей України. 

ДОДАНІ СИЛИ: 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: 

120 
ЧОЛОВІКИ 

66 

149 

ЖІНКИ 

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПОНАД 
3 РОКИ 

        1.  Загальний        некомплект 
складає  66 працівника, із них: 
        -  8 кримінальна поліція; 
        - 19 слідство (дізнання); 
        - 10  підрозділу превенції;  
        - 29 інші підрозділи. 
        2. За звітний період звільнено 
з   лав    Національної   поліції    10 
поліцейських, з них: 
         - 8  за   власним  бажанням; 
         - 1  у   зв’язку  з  досягненням 
пенсійного віку,   
         - 1  за порушення  службової 
дисципліни. 

        Застосовано дисциплінарних стягнень 

до 107 поліцейських, з них:  

        - 50 за порушення  вимог Положення 

про   організацію   службової   підготовки 

працівників Національної поліції України;  

         - 13 за порушення порядку розгляду 

звернень громадян; 

         - 14 за неналежне  виконання  вимог 

КПК України; 

         - 1 за нетактовну та грубу поведінку 

під час спілкування з громадянами; 

        -  29   інші    порушення     службової 

дисципліни 

Покарано. За що? 



10 
Нагальні 
потреби 
поліції 



Нагальні 
потреби 
поліції 

ЧОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІЦІЯ?: 

    1. Надати     пропозиції     до     органів 

місцевого самоврядування/розташованих 

на   території   обслуговування     відділу 

поліції/   щодо   розгляду   /відповідно до 

вимог чинного законодавства України/:  

     - питання придбання  / встановлення/ 

додаткових   камер   відеоспостереження   

на    території     обслуговування   відділу 

поліції  /м.Лисичанськ, м.Новодружеськ,     

м. Привілля/ та  необхідного обладнання   

у   черговій    частині     відділу    поліції    

з    метою    покращення     цілодобового 

забезпечення   публічного   порядку   та 

протидії  злочинності;  

     - питання створення “інформаційних 

майданчиків”; 

      - питання  створення   на   території 

обслуговування        відділу         поліції  

поліцейських станцій. 

     2. Покращити безпекове середовище, 

взаємодію з громадськістю / громадсь-

кими організаціями/. 

Як планується вирішувати 

проблеми?: 

        1. Подальшої     розбудови    та    упровадження  

систем відеонагляду та відеоаналітики  на території   

м. Лисичанська,    м. Новодружеська,     м. Привілля, 

відповідними   місцевими    радами   з    виведенням  

відеозображення до чергової частини відділу поліції 

з   метою  покращення   цілодобового   забезпечення    

публічного порядку та протидії злочинності. 

        

        2.Впровадження  в  дію проекту “Поліцейський 

офіцер громади”    на     території     обслуговування 

відділу поліції    (м. Лисичанськ,  м. Новодружеськ, 

м.Привіллія)  та  створення   поліцейських   станцій   

для  роботи поліцейських  офіцерів громади. 

        

         3.Вирішення     питань       щодо         створення 

“інформаційних майданчиків”/банери, інформаційні 

стенди тощо/ для розміщення необхідної інформації 

про діяльність     органів      поліції,     інформування 

населення з актуальних питань протидії злочинності  

та скоєння адміністративних правопорушень. 

       

        4.Участь представників громадських організацій 

в   проведенні       працівниками      відділу       поліції    

профілактичних заходів  з  інформування  населення,    

у т.ч.:  про  діяльність  органів поліції;    про   заходи, 

що вживаються поліцейськими з метою недопущення         

вчиненню   правопорушень     та     встановлення  осіб,   

які   їх вчинили;   про  заходи,  що необхідно   вживати   

з  метою    протидії    скоєнню    правопорушень;    про     

найпоширеніші   способи   вчинення   правопорушень   

/шахрайств,  крадіжок і т.п./;  про відповідальність  за 

вчинення правопорушень. 

  

       5. Вдосконалення       чинного       законодавства 

України    у    протидії   вчиненню правопорушень за 

ознаками     “Шахрайство”,      що     вчиняється     за 

допомогою     Інтернету,   використанні телефонного 

зв’язку та  у банківській  діяльності. 

       




