ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
ГУНП В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПЕРЕД ГРОМАДОЮ
(за 2018 рік)
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Персонал
поліції

Персонал поліції

ПОКАРАНО.
До дисциплінарної відповідальності було
притягнено 33 працівника.
Серед них:

191

255
КІЛЬКІСТЬ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ
ОБОВ’ЯЗКІВ
Окрім
виконання
прямих
функціональних
обов’язків,
працівники
відділу та його
відділень постійно залучаються
до несення служби на охорону
судів, що по вулицях Козачій
(Адміністративний суд) та Героїв
Майдану,
також
щоденне
чергування на штрафмайданчику
(мікрорайон «Гречани») та для
охорони публічного порядку під
час проведення масових заходів.

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ
НА ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ЧОЛОВІКИ

Некомплект складає 18
працівників (6,7 %).

64

За звітний період звільнено 24
особи - за власним бажанням,

ЖІНКИ

106
З ДОСВІДОМ
РОБОТИ БІЛЬШ
НІЖ 3 РОКИ

Переміщено в інші відділи,
відділення ГУНП – 38
працівників,
Відправлено на навчання 1
кандидата

9 – за невиконання вимог кримінальнопроцесуального законодавства.

24 – за порушення Дисциплінарного
статуту НП України.

НАГОРОДЖЕНО, ЗАОХОЧЕНО.
Загалом заохочено 57 працівників поліції.

ДОДАНІ СИЛИ

З серпня 2018 року для
охорони штрафмайданчику
залучаються працівники
приданих сил.

ПРОБЛЕМИ З
ПЕРСОНАЛОМ
Некомплект кадрів;
Перевантаження, що
призводить до перевтоми;
Неможливість надати
працівникам повноцінний
відпочинок у відповідності до
трудового законодавства

Серед них:
9 – за розкриття тяжких злочинів.
48 – за сумлінне виконання службових
обов’язків.
Серед заохочень були – премії, почесні
грамоти, подяки від міського голови.
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Повідомлення
громадян

Повідомлення громадян

Швидкість прибуття поліції на місце
події:
Середній час реагування на повідомлення:
По місту – 16 хв. 58 сек.

1 хв.
48 сек.

У відділі створено 6 СОГ
ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ,
ЩО НАДІЙШЛИ НА ЛІНІЮ «102»
(в середньому по області)

67428
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

3 – працює вдень
3 – на цілодобовій основі

56589

ВИЇЗДІВ НА МІСЦЕ ПОДІЇ

Кількість повідомлень по видах:

408
3914

3794

ЗЛОЧИНІВ
АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ
ЗАРЕЄСТРОВАНО
ЗАРЕЄСТРОВАНО

44

Розкрито тяжких
злочинів

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Вбивсто
Тяжке тілесне ушкодження
Розбій
Пограбування
Крадіжка
Угон
Хуліганство
Шахрайство
Сімейне насильство

16
6
9
109
2233
41
16
353
713
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Безпечні
дороги

Причини

Безпечні
дороги

41

УГОНІВ

58

ДТП
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ

30

ПОСТРАЖДАЛО
ОСІБ

11

ЗАГИНУЛО
ОСІБ

48

ПОСТРАЖДАЛО
ДІТЕЙ

912

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ДТП

1.Вул. Зарічанська (від перехрестя з
вул. С. Бандери до вул. Свободи);
. Трудова (район авторинку);
2. Вул.
3. Вул. Пр. Миру (від перехрестя з
вул. Старокостянтинівське шосе до
перехрестя з вул. Свободи);
4.Вул. Кам’янецька (від перехрестя
вул. Староміська до перехр. з вул. Гагаріна);
5. Перехрестя вул. Подільська та Свободи;
6.Перехрестя вул. Гагаріна та Кам’янецької;
7.Перехрестя вул.Кам’янецької та Сковороди

-Порушення правил маневрування
-Недотримання дистанції

1568
АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ

-Перевищення швидкості

КОЛИ ЧАСТІШЕ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ

У світлу пору
доби
З 8-ї до 10-ї ранку;
З 17-ї до 19-ї вечора.

-Проїзд на заборонений сигнал світлофора
-Порушення правил проїзду перехресть
- Не надання переваги в русі пішоходу на
пішохідних переходах

УПРАВЛІННЯ АВТО НА
ПІДПИТКУ (ст. 130 КУпАП)

ПО ВИДАХ
ТРАНСПОРТУ

90 %

ЛЕГКОВІ

4%

ВАНТАЖНІ

6%

МОТО

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
- Роздача пам’яток з переліком санкцій за
порушення ПДР
- Проведення спільних з громадськістю рейдів
проти порушників правил паркування

Безпечні дороги
ПРИКЛАДИ ДТП ТА РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ
30.12.2018 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що
сталась на вулиці Проскурівського Підпілля. Прибувши на місце події, працівники
поліції з’ясували, що невідомий водій керуючи автомобілем Audi, не врахував
дорожньої обстановки, не вибрав безпечної дистанції руху та скоїв зіткнення з
автомобілем Volkswagen, після чого зник з місця події.
Отримавши
орієнтування
на
імовірного
порушника,
поліцейські
направились на пошуки винуватця ДТП. Невдовзі, на провулку Гагаріна, в одному
із гаражних масивів, патрульні виявили кермувальника та його автомобіль із
ознаками механічного пошкодження. Під час спілкування із водієм, патрульні
помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік поводив себе доволі
зухвало та виражався нецензурною лайкою.
Патрульні затримали чоловіка та оформили на нього ряд адміністративних
матеріалів: протокол за статтею 122-4 КУпАП за залишення місця ДТП; протокол
за статтею 124 КУпАП за вчинення ДТП; протокол за частиною 4 статті 130
КУпАП – за вжиття алкоголю після вчинення ДТП; протокол за статтею 173
КУпАП – за вчинення дрібного хуліганства; постанову за статтею 126 КУпАП – за
те, що у чоловіка не було при собі посвідчення водія відповідної категорії.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЗАДЛЯ
ПОКРАЩАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ У МІСТІ?

1. Відновити, або нанести дорожню
розмітку, в тому числі пішохідних
переходів.
2. Виділити додаткові зони
паркування біля ринку.
3.Встановити додаткові камери для
відеоспостереження.
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Безпечні
вулиці

Хто жертви?

Безпечні вулиці

Фактори ризику для жертв:

- стан алкогольного сп’яніння;
- рухався сам в темний час доби в слабо
освітленому місці;

ВСТАНОВЛЕНО
ПОРУШНИКІВ

5

11

180

ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО

- мав при собі, або випадково демонстрував
гроші, або коштовні речі;
- вразливий стан або сильне душевне
хвилювання.

Хто злочинці?

ХУЛІГАНСТВО

Tиповий злочинець:

33

76
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБОЇ

ВСТАНОВЛЕНО
ПОРУШНИКІВ

73 – ПОГРАБУВАННЯ
3 – РОЗБОЇ

Не працює;
Зловживає алкоголем, наркотиками;
Раніше притягувався до відповідальності;
Вік 17 – 38 років;
Веде аморальний спосіб життя;
- Ігрова залежність.
-

Безпечні вулиці
ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ І РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

МІСЦЯ
СКОЄННЯ
ЗЛОЧИНІВ

- Центр міста
- Автовокзал
- Район ринку
- Залізничний
вокзал
- Поблизу закладів
харчування, які
працюють в нічний
час

17.07.2018 інспектори управління патрульної поліції у
Хмельницькій області отримали інформацією про те, що двоє
невідомих осіб у м. Київ здійснили розбійний напад - погрожуючи
предметом, схожим на ніж, відібрали у громадянина ноутбук,
мобільний телефон та грошові кошти, після чого на транспортному
засобі зникли з місця події.
Отримавши орієнтування та знаючи те, що нападники
направилися в напрямку міста Хмельницький, інспектори почали
обстеження усіх доріг області та перевірку транспортних засобів, що
підпадають під орієнтування. Близько 12-ї години ночі, на автодорозі
М12 «Стрий-Знам’янка», екіпаж патрульної поліції помітив
транспортний засіб Chevrolet, схожий за орієнтуванням, та розпочав
переслідування.
Невдовзі, на 290 кілометрі автодороги М12 «Стрий-Знам’янка»,
зусиллями трьох екіпажів було зупинено транспортний засіб та
затримано двох чоловіків, ймовірно, причетних до скоєння розбійного
нападу.

Що треба зробити?
•Збільшити
кількість
патрулів
у
означених місцях в темний час доби.
•Відновити освітлення в місцях, де
найчастіше вчиняються злочини.
•Встановити
додаткові
камери
відеоспостереження в місцях, де
найчастіше вчиняються злочини.

•Проводити роз’яснювальну роботу
серед громадян, здійснювати виступи у
ЗМІ на теми: «Як не стати об’єктом
злочинного посягання» та «Первинні дії
потерпілого
у
разі
скоєння
у
відношенню нього злочину».

Безпечні вулиці
Що треба зробити?
•Своєчасно ставити осіб на облік та під
адміністративний нагляд;

14
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ
АЛКОГОЛЕМ

48

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

- Автовокзал
-

Район ринку

-

Залізничний автовокзал

- Поблизу закладів
харчування, які здійснюють
свою діяльність в нічний час

182
НАРКОЗЛОЧИНИ

•Збільшити кількість та якість
проведення профілактичних перевірок
за місцем мешкання осіб, які
знаходяться на обліку в поліції;

З незаконного обігу вилучено
4 кг 633 г наркотичних речовин

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

В м. Хмельницькому
проживають 1957 осіб, які
перебувають на обліку поліції.
Серед них:
250 раніше засуджених;
422 - які вчиняють насильство
в сім'ї;
26 осіб, які перебувають під
адміністративним наглядом;
237 осіб, які засуджені до
покарання не пов’язаного з
позбавленням волі

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Протягом звітного періоду:
Провела 112 відвідувань за місцем
проживання.
Було проведено 350 профілактичних
бесід.

•Покращити виявлення та
документування правопорушень,
пов’язаних з вживанням алкогольних
напоїв в публічних місцях.
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Безпечне
житло, оселя

МІСЦЕ СКОЄННЯ КРАДІЖКИ

Безпечне житло, оселя

Квартира, приватний будинок
Дачі, гаражі, підсобне приміщення,
Транспортні засоби.

787

ОГОЛОШЕНО ПРО
ПІДОЗРУ

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ:
Вільний доступ

778

2233
КРАДІЖКИ

3647029
1482807

РОЗСЛІДУВАНО

ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА /
ВІДШКОДОВАНО

Злам дверей, вікон, серцевини замка

Види шахрайства
- Під час купівлі товарів через мережу Інтернет.
- Під виглядом працівників банківських структур.
- Нібито
за
звільнення
від відповідальності.

353
ШАХРАЙСТВО

119

ОГОЛОШЕНО ПРО
ПІДОЗРУ

88

РОЗСЛІДУВАНО

411501
75826

ШКОДА
ПОВЕРНУТО МАЙНА /
ВІДШКОДОВАНО

близьких

людей

Типова жертва
- Людина, яка нехтує правилами зберігання
особистого майна.
- Людина, яка шукає
пропозиції в Інтернеті.

занадто

“привабливі”

- Занадто довірливі люди, або такі, що необізнані
з особливостями роботи державних установ та
банків, особи похилого віку.

Безпечне житло, оселя
Що треба зробити?
ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?
Проведено 48 зустрічей з населенням, у тому
числі з особами похилого віку, на яких роз’яснено
основні заходи, як не стати жертвою шахраїв.


В
магазинах
та
торгівельно-розважальних
центрах розміщено інформаційні листівки, в
громадському транспорт – аудіозастереження.


Вручено близько 8000 буклетів
профілактичного характеру.


інформаційно-

- Розробити та розповсюдити
пам’ятку “Як вберегтись від
шахраїв”.

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

Що робила поліція?

Безпека дітей

1

65

ЗЛОЧИН ПРОТИ ДІТЕЙ

65

49
ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ
ПІДЛІТКАМИ

Випадок зникнення
дітей

Знайдено дітей

13

Сімейне насильство
за участі дітей

11

Випадки накладення
стягнення за продаж
алкоголю та тютюну дітям

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ З ДІТЬМИ

4
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
З ДІТЬМИ

16.06.2018 до Зарічанського відділення поліції
Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій
області надійшло повідомлення про те, що за адресою:
вул. Світанкова, 108, в м. Хмельницький горить
житловий будинок. Чути крики дітей.
Виїздом на місце події поліцейські встановили, що
внаслідок порушення встановлених законодавством
вимоги пожежної безпеки, сталося загорання, що
призвело до виникнення пожежі, яка спричинила
загибель малолітнього Галаша Максима Михайловича,
23.04.2016 року народження.

складено 530 адміністративних протоколів.
Відносно дорослих -343;
За невиконання обов’язків по вихованню дітей - 254;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв,
тютюнових виробів - 11;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1;
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 187;
Розшукано 65 безвісно-зниклих неповнолітніх;
В дитячих закладах було проведено 56 лекцій та бесід на правову
тематику та на тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних
предметів, профілактики булінгу.

Що треба зробити разом з іншими службами?
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.
Здійснювати 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, а також ті, які без поважних
причин не відвідують навчальні заклади.
Проводити регулярно перевірки за місцем проживання
неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку з метою
контролю їхнього поводження і місцезнаходження.
Проводити заходи з виявлення неблагополучних сімей, перевіряти їх
за місцем проживання з метою недопущення протиправних дій з
боку неповнолітніх і по відношенню до них.
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Домашнє
(сімейне)
насильство

Домашнє (сімейне)
насильство
100%

713

355

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ
НА АДРЕСУ

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ.173-2 КУпАП

Що треба зробити?
-Провести додаткове навчання з профілактики
домашнього насильства (разом зі Службою у
справах дітей, Центром соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді, громадськими
організаціями).
-Продовжувати відвідування працівниками
ювенальної превенції дітей за місцем
проживання, навчання, з метою виявлення тих, що
страждають від насильства.

ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

Спільні заходи з іншими службами.

533

253
ВИЯВЛЕНО ФАКТІВ НЕНАЛЕЖНОГО
ВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ
ОБОВЯЗКІВ ПО ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ

0

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА

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

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

- Разом з місцевою владою та громадськими
організаціями висвітлювати питання домашнього
насильства в засобах масової інформації.
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Зброя,
вибухівка

Поліцейські заходи

Зброя, вибухівка

32

29

ВИЯВЛЕНО ФАКТІВ
НЕЗАКОННОГО
ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ

ВСТАНОВЛЕНО
ПОРУШНИКІВ

- Перевірка власників зброї за місцем проживання;
- 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;
- Перевірка об’єктів дозвільної системи щодо
дотримання належних умов її зберігання.

Що треба зробити?
-

Посилити контроль за правилами зберігання та
поводження з мисливською вогнепальною зброєю та
пристроями для відстрілу гумовими кулями.

8613 12 1101
КІЛЬКІСТЬ
ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

ВИЛУЧЕНО
НЕЗАКОННОЇ
ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ БОЄПРИПАСІВ
ВИЛУЧЕНО

63
ДОБРОВІЛЬНО
ЗДАНО ЗБРОЇ,
ВИБУХІВКИ

-

Постійно інформувати громадян про звільнення від
кримінальної відповідальності при добровільній здачі
зброї.
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Довіра
громадян

Довіра громадян

Що треба зробити?
- Покращити

якість
спілкування
поліцейських з громадянами;

- Підвищити

328

33799
КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

ПРОВЕДЕНО РЕЙДІВ СПІЛЬНО З
ЧЛЕНАМИ ГРОМАДСЬКИХ
ФОРМУВАНЬ

рівень
ефективної
комунікації
з громадянами шляхом
надання контактів офіцерів поліції, які
розглядають
їх
звернення.
Після
завершення
розгляду
звернення
просити
оцінити
якість
надання
поліцейських послуг;

- Суттєво

39,8%
ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ
(в середньому по області)

58%

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ
РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІЛКУВАННЯ З
ПОЛІЦІЄЮ

39%

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІЦІЇ

1891

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ
НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

змістити
акцент
на
необхідність проведення зустрічей з
колективами окремих багатоповерхових
будинків,
мешканцями
приватних
будинків з метою визначення, проблем,
які турбують вказаних громадян та умов,
які цьому сприяють. А також, вироблення
дорожньої карти щодо усунення даних
причин та умов (як приклад реалізація
проектів
«Безпечний
будинок»
та
«Сусідська варта»).

Взаємодія поліції та громади
Заходи, спрямовані на
підвищення довіри

4

43/2450
КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ
НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ
НА ПРИЙОМАХ

4819
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН( письмові)

25
1367

4819
ОПРАЦЬОВАНО /
ВЖИТО ЗАХОДІВ

ЗУСТРІЧІ З НАСЕЛЕННЯМ
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Зустрічі в трудових
колективах

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

За кожним зверненням
проводиться ретельний
розгляд та приймається
обґрунтоване рішення
Частина звернень
розглядається за участі
представників
громадськості (членів
груп безпеки)

Приклади спільних дій поліції та
громади
В
рамках
реалізації
Програми
забезпечення охорони прав та свобод
людини, профілактики злочинності та
підтримання
публічної
безпеки
і
порядку
на
території
міста
Хмельницького
та
тісної
співпраці
поліції
та
органів
місцевого
самоврядування, за рахунок місцевого
бюджету
встановлено
52
камери
відеоспостереження,
8
з
яких
з
функцією аналітики.
Наявна співпраця із окремими
мешканцями ОСББ міста, які в рамках
реалізації
проектів
«Безпечний
будинок»
та
«Сусідська
варта»,
долучаються до спільних патрулювань,
надають доступ до власних камер
спостереження,
що
сприяє
ефективності
роботи
поліції
в
профілактиці та розкритті злочинів.

10

Нагальні
потреби
поліції

Нагальні потреби поліції

Як планується вирішувати
проблеми?

Визначити можливість виділення
фінансування
для
придбання
комп’ютерної техніки та проведення
поточного
ремонту
відділу
та
відділень поліції.
•

Чого потребує поліція?

1. Службовий автомобіль
для роботи дільничних
офіцерів
поліції
Зарічанського відділення
та Хмельницького відділу
поліції.
2. Проведення поточних
ремонтів
відділу
та
відділень
поліції,
придбання комп’ютерної
та оргтехніки.

3.
Підвищити
рівень
обізнаності населення у
сфері протидії Інтернет,
банківським
та
телефонним
шахрайствам.

Вийти з пропозицією перед органами
місцевого
самоврядування
щодо
передбачення в бюджеті міської ради
коштів на придбання службового
автомобіля.
•

Проведення зустрічей з найбільш
уразливими верствами населення
(пенсіонери, особи похилого віку, т.д.)
з питань попередження шахрайств.
•

