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Загроза 
бойових 
дій01



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, 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 оцінюється як 
помірний. Район знаходиться 
поодаль від зони бойових зіткнень та 
кордону. 

ГОТОВНІСТЬ,

ЗАХОДИ
1.При оголошенні сигналу “Тривога” увесь особовий склад
переводиться на посилений режим несення служби.

2.Особовий склад отримує зброю, спорядження, засоби захисту.

3.Щокварталу проводяться навчання збору особового складу по
“тривозі”.

4.Після збору особового складу посилюється охорона адмінбудівлі
та кімнати зберігання зброї.

5.Вводяться в дію плани “Заручник”, “ГрІм”, “Сирена”,
встановлюється мобільні блок-пости.

6.Створюється оперативний штаб для управляння силами та
засобами.

7.На момент ведення бойових дій управляння здійснює штаб ООС.

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

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



Персонал
поліції02



Покарано. За що?

До дисциплінарної відповідальності було
притягнено 42 працівника за неналежне
виконання службових обов'язків.

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 вокзалі та
для охорони публічного
порядку та безпеки на масових
заходах

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Некомплект кадрів.

Перевантаження, що
призводить до перевтоми.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 22 працівників  
( 20 %)

Найбільше не вистачає працівників  
СКП, СВ, СРПП.

За звітний період звільнено 8
працівника за власним бажанням.

Через службову невідповідність  – 1.

Через хворобу – 2.

Виключений зі списків у зв'язку зі 
смертю – 2.

На навчання кандидати не
направлялись.

Нагороджено, заохочено.  
Впродовж 12 місяців 2021 року заохочувались 5
працівники відділу поліції № 1 Краматорського 
РУП.

68

19

68КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

83



Повідомлення
громадян03



ЗАРЕЄСТРОВАНО
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
(без врахування знятих з обліку)

478

Швидкість прибуття поліції  на 
місце події

Середній час прибуття: 12 хв.

У відділі створено 1 слідчо-оперативну групу та
1 наряд сектору реагування патрульної поліції.

2 наряди працюють на цілодобовій основі.

Структура повідомлень  по видах:

вбивства – 3, з них розкрито – 3;

пограбування – 10, розкрито - 10;

розбої – 1, з них розкрито – 1;

крадіжки – 185, з них розкрито – 109;

хуліганство – 2, з них розкрито  - 1;

угон – 1, з них розкрито – 1;

шахрайство – 38, з них розкрито – 16;

наркозлочини – 17, з них розкрито – 15;

збут наркотичних речовин – , з них розкрито – 2.

Повідомлення  
громадян

12906
КІЛЬКІСТЬ  

ПОВІДОМЛЕНЬ

скоєно тяжких та особливо 
тяжких кримінальних 
правопорушень

157

Розкрито тяжких та 
особливо тяжких 
кримінальних 
правопорушень

98

3225
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ

РОЗКРИТО ВСЬОГО            
КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ

311



Безпечні 
дороги04



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

100 %

0%

0%

ЛЕГКОВІ

Безпечні  
дороги

Заходи з покращення
ситуації:

-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;

-патрулювання нарядами СРПП з включеними 
проблисковими маячками.

.

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ

1.Перехрестя вулиць О.Тихого та Тольяті.

2. Перехрестя вулиць О.Тихого та  
Інтернаціональна.

3. Район готелю “МАН”.

ЧАСТІШЕ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ У
СІВТЛУ ПОРУ
ДОБИ

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

Причини:

-перевищення швидкості;

-порушення правил маневрування;

-недотримання дистанції;

-проїзд на забороняючий сигнал світлофора;

-порушення правил проїзду перехресть.

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ89

ЗАГАЛЬНА  
КІЛЬКІСТЬ ДТП

39

2

8

119

1     УГОНИ

ДТП

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ7



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 біля
міського ринку;

-встановити обмежувачі швидкості (“ліжачі
поліцейські”).

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ ПО НИХ

28.12.2021 несприятливі погодні умови стали причиною 3 дорожньо-транспортних подій в 

Дружківці.

Перша аварія сталась о 09.42 годині по вулиці О. Тихого, на виїзді з с. Олексієво-

Дружківка у бік с. Кіндратівка. Водій автомобіля Lanos не впорався з керуванням та 

здійснив зіткнення з автомобілем Газель. В результаті аварії транспортні засоби вилетіли 

у кювет.

Інша дорожно-транспортна пригода сталась на перехресті вулиць Машинобудівників та 

Пономарьова між автомобілем Volkswagen та Daewoo Sens.

Аварія за участі рейсового автобусу сталась по вулиці Космонавтів навпроти магазину 
«Євротоп». Водій автобусу скоїв наїзд на автомобіль ВАЗ 2109, який рухався по переду.



Безпечні
вулиці05



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

2
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні  
вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

-не працює;

-зловживає алкоголем;

-Вживає наркотичні речовини;

-раніше притягався до відповідальності;

-вік 17 – 38 років.

Хто жертви?

Фактори ризику для жертв:

-стан алкогольно сп’яніння;

-рухався сам в темний час доби або в слабо
освітленому місці;

-мав при собі, або випадково демонстрував
гроші, або коштовні речі.

11
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

11 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

11 ЗАТРИМАНО

1



До чергової частини відділу поліції № 1 Краматорського
РУП надійшло повідомлення про те, що у під’їзді
невідомий чоловік відкрито вихопив пакет, шляхом
ривку, з речами, серед яких була зв’язка ключів від
державної установи УСЗН Дружківської міської ради та
побіг у невідомому напрямку.

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 кримінальні
правопорушення;

-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 відносно нього кримінального
правопорушення».

ПРИКЛАДИ СКОЄННЯ 
РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ ТА 
ГРАБЕЖІВ

Вул. Енгельса

Вул. Космонавтів

Вул. П. Коммуни

Вул. Машинобудівників 
та інші.

МІСЦЯ 
СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ



За допомогою 
громадськості було 
виявлено 8 фактів 

нелегального продажу 
алкогольних напоїв.

Безпечні  
вулиці

КРИМІНАЛЬНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ, СКОЄНІ 

В СТАНІ  АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ

59
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  

ОКОВИТОЮ

Місця підвищеної небезпеки:

- залізнична станція міста;

-вул. Космонавтів, 54 
(гуртожиток)

-вул. Космонавтів, 15 
(гуртожиток)

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

У відділі поліції на обліку 
перебуває 230 осіб, серед 
них:

- 22 раніше засуджених;

-201 сімейних бешкетників;

- 7 осіб під 
адміністративним наглядом.

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Було проведено 985 профілактичних 
бесід:

-ст. 173-2 КУпАП складено 571
протоколів;

-ст. 176 КУпАП складено 59 
протоколів;

-ст. 187 КУпАП складено 355 
протоколів.

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;

-обмежити час продажу алкогольних напоїв
з 20.00 до 10.00 .

17



Безпечне  
житло, оселя06



РОЗКРИТО

16 – НАПРАВЛЕНО ДО СУДУ

16

Безпечне житло,  
оселя

РОЗКРИТО

185
КРАДІЖКИ

38
ШАХРАЙСТВО

Місце скоєння крадіжки:

квартира – 10;

приватний будинок – 40;

дачі, гаражі – 13.

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ:

вільний доступ – 222;

злам дверей, вікон, воріт – 42.

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.

109

641000– ЗАПОДІЯНО ЗБИТКІВ

246000– ПОВЕРНУТО МАЙНА/

ВІДШКОДОВАНО

109 НАПРАВЛЕНО ДО СУДУ



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.

-Надіслано 77 запити до
банківських установ в рамках
розслідувань;

-надіслано 35 запитів до
мобільних операторів;

-проведено 45 зустрічей з
мешканцями району для
роз’яснення ризиків за яких
можна стати жертвою злочину;

-поліція запустила 4 проекти
“Безпечний будинок”.

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?



Безпека
дітей07



Безпека дітей

31
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?
Складено 108 адміністративних протоколів.
Проведено рейдів, в яких перевірено місця концентрації молоді – 100.
Перевірено сім’ї, які опинилися в складних життєвих ситуаціях – 138.
В дитячих закладах було проведено 85 лекції 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.

Проводити регулярно перевірки за місцем проживання неповнолітніх, які
перебувають на профілактичному обліку з метою контролю їх поводження
і місцезнаходження.

Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, перевіряти їх за
місцем проживання з метою недопущення здійснення протиправних дій з
боку неповнолітніх і відносно них.

24
Випадків зникнення 

дітей

До відділу поліції Дружківки надійшло звернення від адміністрації

Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної

академії про те, що невідомі розбили вікна першого та другого поверху

будівлі.

В ході розгляду було встановлено свідків вказаного правопорушення та

виявлено відеозапис де компанія підлітків, у кількості п’яти дітей, кидають

цеглу у вікна будівлі коледжу.

Особи дітей встановлено, всі вони віком до 16 років.

Відносно батьків склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу

України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або

особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Сімейне насильство за 

участю дітей6

24 Знайдено дітей

Випадки накладення 

стягнення за продаж 

алкоголю дітям

18



Домашнє  
(сімейне)  
насильство08



Домашнє (сімейне)  
насильство

СКЛАДЕНО  
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

56

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 відділення поліції 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
571

100%

0

571



Зброя, 
вибухівка09



12
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ

0
ПОДІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З  
ВИБУХІВКОЮ

2
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З  

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ

477
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

1
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ

0
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

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 інформувати 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;

176
ОДИНИЦЬ БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО



Довіра 
громадян10



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри

259/259
ОПРАЦЬОВАНО /  ВЖИТО 

ЗАХОДІВ

За кожним 
зверненням 
проводиться 
ретельний розгляд 
та приймається 
обґрунтоване 
рішення

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ170

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

Унікальні приклади
спільної дії поліції та громади

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

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ

16

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН

259

0



Нагальні
потреби
поліції11



Нагальні потреби  
поліції

Чого потребує поліція?

Як планується вирішувати  проблеми?

- Проводити профорієнтаційну роботу  з 
випускниками навчальних закладів міста, щодо 
вступу до вищих навчальних закладів;

-забезпечити участь працівників поліції у 
тренінгах; 

-передбачити в поточному 2021році виділення 
службових квартир для сімей працівників відділу 
поліції;

-клопотати перед органами місцевого 
самоврядування, щодо розгляду питання на сесії 
міської ради про фінансування  відділу поліції для 
проведення ремонтних робіт службових 
приміщень та оновлення автотранспорту.

1. Найбільш актуальним
питанням для відділу поліції
є некомплект кадрів.

2. Підвищення кваліфікації
працівників поліції у сфері
службової діяльності.

3. Вирішення питання житла
для сімей працівників
відділу поліції.

4. Проведення поточного
ремонту службових
приміщень на поліцейських
станціях та у службових
кабінетах відділу поліції.

5. Оновлення службового

автотранспорту для
обслуговування території м.
Дружківка.


