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Що треба зробити?

1. Продовжити роботу різних каналів  
інформування населення про 
виникнення загроз – за допомогою ТБ, 
радіо, мобільного зв’язку, 
мессенджерів.

2.  Постійно оновлювати переліки 
установ та організацій які 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 надалі оцінюється як 
помірний. Біловодський район 
знаходиться поодаль від зони 
бойових зіткнень. На території 
Біловодського району розташовані  
об'єкти критичної інфраструктури, 
які потребують особливої уваги. 
Тимчасової окупованої площі на 
території Біловодського району 
немає. 

ГОТОВНІСТЬ,

ЗАХОДИ
При оголошенні сигналу “Тривога” увесь персонал 

переводиться на посилений режим несення служби. Для 

кожної окремої ситуації при виникненні загрози у поліції існує 

відповідний індивідуальний план дій.

На момент ведення бойових дій управляння здійснює штаб 

ООС.

Поліція виставляє додаткові групи/наряди для охорони 

майна громадян та попередження випадків мародерства.

Поліція забезпечує охорону пунктів евакуації та шляхів до 

них.

Поліція проводить систематичні тренування 

злагодженості та оперативності  дій за сигналом “Тривога”, 

відпрацьовує алгоритми дій у різних ситуаціях, пов'язаних із 

загостренням оперативної обстановки.  Протягом 12-ти 

місяців було проведено 3  практичних  тренування по 

відпрацюванню  дій за сигналом “Тривога”  та 9 теоретичних 

занять.  

Поліція систематично проводить теоретичні та практичні 

заняття, приймає участь в тренінгах та командно-штабних 

навчаннях в ГУНП в Луганській області з відпрацювання 

тактики дій у разі вчинення терористичних актів та реальної 

загрози їх вчинення. 
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Виявлено  37 осіб , які  за обліками Національної поліції  України причетні  

до діяльності  незаконних збройних формувань , стосовно яких  проведено  

відповідні перевірки згідно  діючого  законодавства.

Виявлено та затримано 1 військовослужбовця, який  залишив місце 

проходження служби

Виявлено та затримано 1 водія, який перетинав пост керуючи автомобілем  

у стані алкогольного сп'яніння (складено протокол за ст. 130 КУпАП), водія 

відсторонено від керування автомобілем    

Виявлено  13  фактів  незаконного  переміщення  через пост вантажів  без 

документів 

Виявлено  та вилучено 1 гранату Ф-1 у гр., 1966 р.н. під час спроби перетину 

поліцейського поста “Біловодськ” 

ПРИЗНАЧЕННЯ

БЛОК-ПОСТІВ / ПОСТІВ

Управління силами та засобами на блок –
постах здійснює штаб ООС.

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

61
КІЛЬКІСТЬ ПОДІЙ

Cкарги населення

та реагування (найбільш типові).
Населення цікавлять правові підстави 

функціонування  стаціонарного 

поліцейського поста “Біловодськ” та 

законність проведення превентивних 

поліцейських заходів : огляду салону 

авто, перевірки осіб, авто та речей по 

автоматизованим інформаційним 

облікам, а також скарги  на тривале 

очікування перевірки в чергах.

Що треба зробити?
Провести  додаткові  інструктажі  та навчання 

поліцейських щодо дій та спілкування з 

населенням на поліцейському посту. 

Організувати зрозуміле роз'яснення 

громадянам, які перетинають пост, правових  

підстав функціонування поста та проведення 

превентивних поліцейських заходів. 

Організувати відповідну роз'яснювальну 

роботу  за допомогою місцевих ЗМІ та на веб-

сайті  відділу поліції, організувати 

розповсюдження пам'яток із відповідними 

роз'ясненнями, спланувати оптимальну 

пропускну роботу на посту з метою 

зменшення  часу перевірок по 

автоматизованим облікам, посилення 

контролю на службою поліцейських на посту 

з боку керівництва відділу поліції   

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

1 пост

ПРИБЛИЗНА 

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНОГО 

ТРАНСПОРТУ

7507



Персонал
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Покарано. За що?
До дисциплінарної 

відповідальності було 

притягнуто 3 працівника 

Біловодського відділу поліції  

за неналежне виконання 

порушення службових 

інструкцій 

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
поліцейському посту та до охорони
адміністративних будівель, а також
чергування на відділеннях “ Нової
пошти ”, автостанції та для охорони
публічного порядку під час
проведення масових заходів.

За 12 місяців 2019 року було
забезпечено охорону публічного
порядку на 192-х масових заходів.

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

Протягом 12-ти місяців 2019 року 
до Біловодського відділу  поліції  
були  відряджені 2 поліцейських з 
інших ГУНП  в  областях 

ДОДАНІ СИЛИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 

НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 20 
працівників (22  %)

За звітний період звільнено 3 
особи, з них: 

за власним бажанням – 2,  за 
станом здоров'я – 1.   

Відправлено на навчання 4 
кандидати

Нагороджено, заохочено.  За 

що?

Протягом  12-ти місяців 2019 року  було  
заохочено  1  поліцейського Біловодського  
відділу  поліції наказом Національної 
поліції України за сумлінне виконання 
службових  обов'язків та плідну роботу з 
розкриття кримінальних правопорушень   

53

15

48КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

68

ПОСИЛЕНИЙ  ВАРІАНТ НЕСЕННЯ 

СЛУЖБИ

Протягом 12-ти місяців 2019 року поліцейські  
Біловодського  відділу поліції  46 діб  несли 
службу в посиленому варіанті  службової  
діяльності  (служба в період військового стану,  
під  час виборчого  процесу) 



Повідомлення
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ЗЛОЧИНІВ  

ЗАРЕЄСТРОВАНО

219

Швидкість прибуття поліції  на 

місце події

Середній час прибуття: по районному центру –
5 хв. 25 сек.

По району – 14 хв. 55 сек.

У відділі створено 2 СОГ.

1- працює на цілодобовій основі

2- у період введення посиленого варіанту 
несення служби

Структура повідомлень по видах

Крадіжки – 2,38%

Хуліганство – 0,0%

Шахрайство - 0,6%

Побиття - 1,3%

Сімейне насильство – 1,7% 

Повідомлення  

громадян

2006
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА МІСЦЕ ПОДІЇ

2006

41 Розкрито тяжких злочинів 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 

ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ - 8

1913

Адмінправопорушень  

ЗАРЕЄСТРОВАНО
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УПРАВЛІННЯ АВТО 

НА  ПІДПИТКУ

(ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  

ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

50 % 

50 %

0,0 %

ЛЕГКОВІ

Безпечні  

дороги

Заходи з покращення

ситуації 

(сама 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

- Розповсюдження пам’яток з переліком санкцій за 

порушення ПДР

- Створення  “гарячої лінії “ та спільні з 

громадськістю рейди проти порушників правил 

паркування

.

ТОП - 5 

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ДІЛЯНОК

- автодорога “Біловодськ - Мілове” 

(виїзд з селища, перехрестя біля суду);

-автодорога “Біловодськ-Городище” 

(виїзд з селища);

-дільниця автодороги вул. Центральна  

(район школи мистецтв);

-дільниця автодороги по вул.Луганській 

(район гімназії та СТО);

- автодорога “Біловодськ – Старобілськ 

(виїзд з селища, район СТО,  

перехрестя )

У світлу пору доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  

ТРАПЛЯЮТЬСЯ?
ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

-Невиконання вимог дорожніх знаків 

-Порушення правил проїзду перехресть

12
ЗАГАЛЬНА  

КІЛЬКІСТЬ ДТП

6
0

70



Що треба зробити задля 

покращання безпеки руху у 

районі?

•Відновити, або нанести дорожню розмітку, 

в тому числі пішохідних переходів

•Виділити додаткові зони паркування біля 

ринку та в районі центру селища

•Встановити “лежачих поліцейських” на 

аварійно-небезпечних ділянках доріг та в 

районі навчальних закладів 

•.Встановити манекени пішоходів біля 

пішохідних переходів в районі навчальних 

закладів

• Встановити манекени поліцейських на 

ділянках доріг з частими фактами 

перевищення швидкості, виїздах з селища

• Вжити заходів з якісного ремонту 

дорожнього покриття (зокрема в весняний 

час) 

•З настанням весняно-літнього сезону 

активізувати роботу з виявлення 

неповнолітніх, які керуються скутерами та 

мотоциклами без водійських посвідчень та 

організувати відповідну роз'яснювальну 

роботу в навчальних закладах

•Продовжити подальше розгалуження 

системи відеоспостереження  та  

встановлення відеокамер на перехрестях 

доріг та аварійно-небезпечних їх ділянках 

Безпечні  

дороги

ПРИКЛАДИ ДТП

Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

07.01.2019 о 19:20 до ЧЧ Біловодського ВП ГУНП надійшло

повідомлення про те, що 07.01.2019 на вул. Кооперативній

с.Семикозівка Біловодського району виявлено труп

невстановленого чоловіка, який ймовірно загинув внаслідок ДТП.

Черговою частиною на місце події терміново було направлено

групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу,

виїздом яких на місце було встановлено, що 07.01.2019 приблизно

о 19:00 невстановлений водій, керуючи невстановленим

автомобілем, на вул. Кооперативній с. Семикозівка Біловодського

району, скоїв наїзд на громадянина У., який загинув на місці. Після

чого водій з місця події зник. З метою розшуку водія, який зник з

місця ДТП на території Біловодського району було введено

оперативний план «Перехоплення», по “тривозі” було зібрано весь

особовий склад Біловодського відділу поліції, який було залучено

до пошуку водія та авто. У ході проведення пошукових заходів

через 40 хвилин після надходження до ЧЧ повідомлення у скоєнні

вказаного кримінального правопорушення викрито та затримано

громадянина Л., який керуючи автомобілем «Ауді», скоїв наїзд на

потерпілого.

Поліцейськими було встановлено та опитано свідків ДТП,

проведено ретельний огляд місця ДТП, вилучено речові докази,

автомобіль поміщено на майданчик тимчасового утримання

транспортних засобів. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 286 КК України. На

даний час проводиться досудове розслідування.



Безпечні
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ВСТАНОВЛЕНО              

ПОРУШНИКІВ

0
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

0

0

3
ДРІБНИХ                  

ХУЛІГАНСТВА



19.03.2019 о 16:41 до ЧЧ Біловодського ВП за лінією 102 повідомив

невідомий, що у магазині біля супермаркету "Скарб" по вул. Центральній

вбив жінку, а саме: перерізав їй горло шаблею, при цьому заявник поводив

себе неадекватно, лаявся нецензурною лайкою, назвав оператору служби

102 свої неправдиві анкетні дані. Черговою частиною на місце події було

терміново направлено посилену групу реагування патрульної поліції та

слідчо-оперативну групу, які прибули на місце поліції протягом 5-ти хвилин.

По прибуттю на місце поліцейськими було затримано на місці вчинення

правопорушення 36-річного мешканця смт. Біловодськ, котрий,

перебуваючи напідпитку, вирішив перевірити оперативність реагування

поліції та здійснив хибне повідомлення на спецлінію 102. Під час роботи на

місці події поліцейськими було встановлено та опитано свідків

правопорушення, з'ясовано, що вказана особа в п'яному вигляді прийшла

до магазину в районі супермаркету “Скарб” в смт.Біловодськ, де почала

поводити себе неадекватно, порушувала публічний порядок, виражалася

нецензурною лайкою, заважала роботі магазину після чого здійснила

хибний виклик поліції.

Слідчо-оперативною групою згідно кримінально-процесуального

законодавства було задокументовано факт вчинення хуліганства, відомості

внесено до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.296 КК

України. Стосовно правопорушника складено відповідні матеріали для його

притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 183 КУпАП

«Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» .

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  

РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Що треба зробити?
•Збільшити кількість патрулів в 

зазначених 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 по 

відношенню  до нього злочину». 

• Організувати індивідуальну 

профілактичну роботу дільничними 

офіцерами поліції спільно з 

громадськістю з особами, які стоять на 

превентивних  обліках в органах поліції 

за вчинення правопорушень.

• Постійно підтримувати готовність 

нарядів поліції до миттєвого 

реагування на правопорушення  в 

публічних  місцях

Безпечні  

вулиці

Центр селища

Автовокзал

Район ринку

Місця розташування 
розважальних  та торгівельних 
закладів, де  реалізуються 
населенню спиртні напої 
(магазини, супермаркет, кафе, 
бари)  

МІСЦЯ СКОЄННЯ  

ЗЛОЧИНІВ



За допомогою 
громадськості було 
виявлено  2  факти  
продажу  алкогольних 
напоїв з порушенням 
діючого  законодавства.

З незаконного обігу 
вилучено  0.142  кг 
наркотичних речовин 

Безпечні  

вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

10
НАРКОЗЛОЧИНИ

3
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  

алкогольними 

напоями

Місця підвищеної небезпеки:
-Ринок
-Автостанція
-Розважальні заклади, де 
реалізується алкоголь та тютюн 
населенню

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В  Біловодський ОТГ мешкає 

460 осіб, які перебувають на 

обліку поліції. Серед них:

17  раніше засуджених,

44  сімейних насильників

4 особи під адміністративним 

наглядом,

34  особи, що засуджені до 

покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі, 

60 осіб, причетних до 

незаконних операцій з 

наркотиками.

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Протягом звітного періоду :

Провела  1287  відвідувань за 
місцем проживання

Було проведено  1825 
профілактичних бесід

Було виявлено 112 
адміністративних правопорушень, 
вчинених особами, які стоять на 
обліках в поліції, та 3 злочини, 
вчинені особами, судимість яких 
не знята та не погашена 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Що треба зробити?

•Своєчасно  виявляти  та  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; 

•Обмежити час продажу алкогольних 

напоїв з 22.00 до 06.00 

25
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РОЗКРИТО

ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО1380

181070

5

Безпечне житло,  

оселя

РОЗКРИТО

40
КРАДІЖКИ

ШКОДА

17
ШАХРАЙСТВО

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 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 

ВІДШКОДОВАНО67426

108451

38



Що треба зробити?

- Продовжити розповсюдження пам’ятки “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

- реалізувати програму матеріального 
заохочення громадян за інформаційну 
допомогу поліції в розкритті та попередженні  
кримінальних посягань на власність

- організувати проведення брифінгів та 
“круглих столів” із залученням громадськості з 
обговоренням проблем профілактики 
шахрайств та крадіжок майна

- продовжити роз'яснювальну роботу з 
власниками підприємств та суб'єктів 
господарювання щодо  необхідності 
обладнання ними об'єктів власності 
(магазинів, складів, тощо) локальними  
системами відеоспостереження 

- продовжити роз'яснювальну роботу з 
власниками підприємств та суб'єктів 
господарювання  щодо необхідності 
постановки під охорону  об'єктів  власності 
силами УПО в Луганській області  НПУ     

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Протягом 12-ти місяців 2019 року 

поліцейськими Біловодського відділу поліції 

було проведено 94 зустріч з населенням 

громади, у тому числі з особами похилого 

віку, на яких роз’яснені основні заходи як не 

стати жертвою шахраїв.

Встановлено 4 інформаційних банери “Як не 

стати жертвою шахраїв”

Вручено 2531  пам’яток інформаційно-

профілактичного характеру.

У районній газеті “Вісті Біловодщини”, на 

сторінці відділу поліції в “Facebook”

опубліковано  12  матеріалів на тематику “Як 

не стати жертвою шахраїв”

Проведено роз'яснювальні бесіди з 7-ми 

підприємцями щодо доцільності обладнання 

об'єктів їх власності (магазинів, складів) 

локальними системами відеоспостереження, 

по  результатам яких вирішується питання 

щодо обладнання їх об'єктів  господарювання  

відеокамерами  
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Безпека дітей

1 НАДЗВИЧАЙНА  ПОДІЯ  З ДІТЬМИ

04 червня 2019 року інспекторами ювенальної превенції Біловодського відділу поліції

було виявлено факт домашнього насильства над малолітньою дитиною. Було

встановлено, що 36-річна Марина Т. яка не працює, зловживає спиртним, мешкає в смт.

Біловодськ по провул. Сільському, у стані алкогольного сп'яніння погрожувала побиттям

та вночі вигнала з дому свого малолітнього сина Артема., 2005 року народження, внаслідок

чого останній провів ніч не вдома, дитині було спричинено психологічну травму.

Працівниками ювенальної превенції за даним фактом стосовно Марини Т. складено

адміністративні матеріали за ст. 173-2 КУпАП “Вчинення насильства в сім’ї” та

повідомлено службу у справах дітей, якою дитину на 2 місяці вилучено з сім’ї . Дитині

надано психологічну допомогу.

Марину Т. Біловодським відділом поліції поставлено на облік як сімейного насильника

та організовано з нею профілактичну роботу по недопущенню використання під час

виховання дітей насильницьких методів, небезпечних для їх життя та здоров’я

0
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?
Складено 164  адміністративних протоколів.

Відносно дорослих - 147

За не виконання обов’язків по вихованню дітей  - 39;

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 3;

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 6

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 1.

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 17:

Розшукано  0 безвісно-зниклих неповнолітніх.

В дитячих закладах було проведено 50  лекцій та бесід на правову тематику та 

на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики 

булінгу.

Що треба зробити разом з 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 зі службою у справах дітей  виявляти бездоглядних та безпритульних 

дітей, які жебракують. 

Регулярно проводити перевірки за місцем проживання неповнолітніх, які 

перебувають на профілактичному обліку 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. 

0 Випадків зникнення 

дітей

0 Злочинів проти дітей

0 Знайдено дітей

Випадки накладення 

стягнення за продаж 

алкоголю дітям
0



Домашнє  

(сімейне)  

насильство
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Домашнє (сімейне)  

насильство

29
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

СКЛАДЕНО  

ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

20

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)

-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

-Прискорити створення мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства, 
відповідно до Типового положення, 
затвердженого Постановою КМУ від 
22.08.2018 № 654.

Спільні заходи з іншими службами?

-Проведення відвідувань сімей, які опинились 
у складних життєвих обставинах.

-Проведення в навчальних закладах спільних 
виступів на тематику захисту дітей від  
домашнього насильства 

ПРИТЯГНУТО ДО

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА СТ.173-2 КУпАП
47

100%

0

264
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2
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ

5
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХІВКОЮ

7
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  

ПРЕДМЕТАМИ

794
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

3
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 

ЗБРОЇ

11/2/84
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  ЗБРОЇ, 

ВИБУХІВКИ,БОЄПРИПАСІВ

Зброя, вибухівка

Що треба зробити?

-посилити контроль за  дотриманням правил 
зберігання та поводження з мисливською 
вогнепальною зброєю

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

-Додатково інформувати громадян про 
звільнення від кримінальної 
відповідальності 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;

23.872
Кiлограми вибухівки 

вилучено 

884
Одиниць 

боєприпасів 

вилучено 
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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;

Додаткова інформація на сайті: 
www.lg.npu.gov.ua

46 %

46 %
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 

РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  НА 

РОБОТУ ПОЛІЦІЇ/ З 

НИХ ПІДТВЕРДИЛИСЯ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ

З НАСЕЛЕННЯМ

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

5/0
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Взаємодія поліції та громади. Заходи,  

спрямовані на підвищення довіри

56/56
ОПРАЦЬОВАНО 

/  ВЖИТО 

ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймається 
обґрунтоване рішення

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

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  

У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ
96/79

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ12

12 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

Унікальні приклади

спільної дії поліції та громади

(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо)
У 2017 році  за спільною ініціативою 

Біловодської ОТГ та Біловодського відділу поліції 

було розпочато роботу по впровадженню на 

території  селища місцевої програми  в рамках 

обласної програми «Безпечне місто», в результаті 

проведеної роботи було прийнято 1 програму –

«Програма облаштування засобами відео 

спостереження найбільш відвідуваних жителями 

місць у інфраструктурі смт. Біловодськ Луганської 

області» за спільним фінансуванням з бюджету 

селища (258 тис. грн) та коштів. Програми розвитку 

ООН (504 тис. грн), яку профінансовано та 

практично реалізовано у 2018 році у повному обсязі 

(встановлено 17 відеокамер з виведенням на 

чергову частину відділу поліції, в т.ч. 5 камер з 

програм забезпеченням «номерок» з функцією 

ідентифікації номерних знаків автотранспорту).  

Протягом 10-ти  місяців 2019 року встановлена 

система відео спостереження була використана в 

розкритті 1-го злочину та для документування 2-х 

порушень ПДР 

Відділом поліції спільною  з Біловодською  

селищною радою було створено робочу групу, якою 

розроблено Програму протидії злочинності на 

території Біловодської ОТГ на 2019-2021 року, якою 

передбачено  подальше   розгалуження   системи 

відео спостереження із встановленням додатково 4-

5 відеокамер в публічних місцях селища.

Рішенням Біловодської селищної ради від 

25.04.2019 № 26/1 було затверджено вказану 

Програму з бюджетом в 990 тис. грн. 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАЇХ

12/69

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН
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Нагальні

потреби

поліції
12



Нагальні потреби  

поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  

проблеми?
Визначити можливість виділення приміщення 

для створення поліцейської станції в смт. 

Біловодськ та передбачити в бюджеті громади 

фінансування щодо обладнання поліцейської 

станції;

Організувати проведення зустрічей дільничних 

офіцерів поліції  з найбільш уразливими 

верствами населення (пенсіонери, особи похилого 

віку, т.д.) з питань попередження шахрайств.

В ході  реалізації Програми протидії 

злочинності, забезпечення публічної безпеки та 

порядку на території Біловодського  району на 

2019 - 2021 роки  першочергово : 

- організувати придбання друкованих матеріалів 

(білбордів, плакатів, листівок, пам'яток) на 

правову, виховну та превентивну тематику для їх 

широкого розповсюдження серед молоді, осіб 

похилого віку та населення в цілому; 

- провести семінари, брифінги, конкурси на  

правову тематику з метою підвищення рівня 

правового виховання молоді; 

- в навчальних  закладах  відповідно  Програми у 

найкоротші терміни  створити “правові бібліотечки” 

.  Організувати  роботу робочих  груп у складі 

поліції та працівників  Біловодською ОТГ із  

розроблення  мікропроектів  з ПРООН в 

Луганській  області по залученню донорських 

коштів  для фінансування вищевказаних положень 

Програми;

Ініціювати  укладення довгострокової угоди зі 

спеціалізованою фірмою щодо систематичного 

поточного ремонту селищної системи 

відеоспостереження  “Безпечне місто”  

Службовий автомобіль для роботи 

дільничних у віддалених населених пунктах 

громади: а саме с. Євсуг, с. Городище,        

с. Бараниківка, 

Створення  та обладнання поліцейської 

станції в смт. Біловодськ;

Підвищення рівня обізнаності населення 

у сфері протидії злочинам, які вчиняються з 

використанням  мережі Інтернет, 

банківським та телефонним шахрайствам.

Проведення тренінгів та семінарів із 

підвищення  рівня  кваліфікації особового 

складу відділу поліції.

Організація обмінних візитів до громад-

партнерів для переймання позитивного 

досвіду.

Забезпечення друкованими матеріалами 

(білбордами, плакатами, листівками, 

пам'ятками) на правову, виховну та 

превентивну тематику.

Прискорення  практичної  реалізації 

проекту “Поліцейський офіцер  громади”

для організації більш тісної взаємодії поліції 

з об'єднаною територіальною громадою та 

орієнтацією на її потреби та проблеми 

безпеки.

Активізація допомоги громадськості  та 

місцевої влади в професійній орієнтації 

місцевого населення (в першу чергу молоді) 

на роботу в поліцію.   

Організація  та  фінансування  послуг 

спеціалізованих фірм з поточного ремонту 

селищної  системи  відеоспостереження

“Безпечне місто”


