ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА
МИРГОРОДСЬКОГО
ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГУНП
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ
ЗА 2018 РІК

Персонал
поліції

Персонал
поліції
70
чоловіки

25

95

кількість
поліцейських

жінки

85

з досвідом
роботи більш
ніж 3 роки

Покарано. За що ?
НЕКОМПЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ
НА ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
Некомплект складає 14 працівників (12,8%).
Найбільше не вистачає поліцейських сектору
реагування патрульної поліції (6%), що
створює додаткове навантаження на
працівників.
За звітний період звільнено 11 осіб, всі – за
власним бажанням.

До дисциплінарної відповідальності
було притягнено 39 працівників.
Серед них:
2 – за порушення термінів та порядку
розгляду громадян
3 – за особисту недисциплінованість
8 – за невиконання вимог
кримінально-процесуального та
адміністративного законодавства

Відправлено на навчання 4 кандидати

Нагороджено, заохочено. За що ?
ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
Окрім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники відділу поліції
постійно залучаються до
охорони публічного порядку
на масових заходах

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

ДОДАНІ СИЛИ

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

З початку 2018 року у відділі
поліції працювали 3
прикомандированих
працівника поліції

Загалом заохочено 27 працівників
поліції. Серед них:
8 – за розкриття тяжких злочинів
18 – за сумлінне виконання
службових обов’язків
Серед заохочень були – премії,
почесні грамоти, подяки від голів
райдержадміністрації, міської та
районної рад.

Повідомлення
громадян

Швидкість прибуття поліції на
місце події

Повідомлення
громадян

Середній час прибуття:
- 21 хв. 48 сек.
У відділі створено 1 СОГ та
2 ГРПП на цілодобовій основі

6 898

10 581

кількість повідомлень

повідомлень
прийнято та оброблено
до 2 хв.

10 491

виїздів на
місце події
Структура повідомлень по видах

Пограбування – 1,6%

88
571

4 007

злочин
адмінправопорушень
зареєстровано
зареєстровано

7

розкрито
тяжких
злочинів
розкрито
особливо
тяжких злочинів

Розбої - 0,2%
Крадіжки – 53,9%
Хуліганство - 0,9%
Угони – 1,2%
Шахрайство – 9,6%
Тяжкі тілесні ушкодження – 0,2%
Вбивства – 0,7%
Сімейне насильство – 2%

Безпечні
дороги

Безпечні
дороги

Причини
- Перевищення швидкості
- Порушення правил маневрування

4
7
46
128

загальна
кількість ДТП

АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ
1. вул. Гоголя від мосту (включно) до
хлібозаводу.
2. Дільниця траси обласного значення
Р-42 повороту на с. Білики до повороту
в с. Полив'яне.

3
4
89
КОЛИ ЧАСТІШЕ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?
У світлу пору доби

ДТП
за участю дітей

- Недотримання дистанції
- Проїзд на забороняючий сигнал
світлофора

угони

- Порушення правил проїзду
перехресть

кількість
травмованих осіб
загинуло
осіб
постраждало
дітей

Заходи з покращення ситуації
(саме поліція, у співпраці)

управління авто на
підпитку (ст. 130 КУпАП)
ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

92%

5%
3%

ЛЕГКОВІ
ВАНТАЖНІ
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
- Створення гарячої лінії та спільні з
громадськістю рейди проти
порушників правил паркування

Безпечні
дороги

Що треба зробити задля
покращення безпеки дорожнього
руху у районі
- Провести обговорення змін
транспортної інфраструктури міста

ПРИКЛАДИ ДТП
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ
10.11.18 року до відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної
допомоги м. Миргорода, про те, що неподалік с. Білики, Миргородського р-ну, сталось ДТП з
потерпілими за участю авто "ЗАЗ Таврія" та "Лада Пріора". Під час виїзду на місце події було
виявлено на автодорозі Р42 "Лубни - Миргород - Опішня" 46км 600м два авто які здійснили
лобове зіткнення.
Пригоду зареєстровано до журналу єдиного обліку Миргородського відділу поліції
№ 7680 від 10.11.2018.
Поліція своєчасно прибула на місце події, забезпечила доправлення постраждалих до
лікувального закладу, оформила ДТП.
В ході розслідування було з’ясовано обставини події, встановлено винуватців,
підготовлено матеріали справи та проведено необхідні експертизи.

- Відновити або нанести дорожню
розмітку, в тому числі пішохідних
переходів
- Виділити додаткові зони
паркування біля міського ринку
- Встановити обмежувачі швидкості
(«лежачі поліцейські») біля дитячої
музичної школи

Безпечні
вулиці

Безпечні
вулиці

5

Хто жертви?
Фактори ризику для жертв:
- Стан алкогольного сп’яніння

20

4

встановлено
порушників

1

затримано

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

дрібне
хуліганство

хуліганств

Хто злочинці?

10
7
10

пограбування та розбій

встановлено
порушників

Типовий злочинець:

затримано

- Зловживає алкоголем,
наркотиками

20 738 грн.

повернуто майна/
відшкодовано

- Не працює

- Раніше притягався до
відповідальності
- Вік 17 – 38 років

Безпечні
вулиці
МІСЦЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

13.05.2018 року до Миргородського ВП надійшла заява від
- Центр міста - район магазину
гр. Г, про те, що близько 23.30 год. в м. Миргороді по вул. Гоголя,
“АТБ”;
147 перебуваючи на зупинці громадського траспорту
- Вул. Д.Апостола, район
"Поліклініка" двоє невідомих осіб відкрито, шляхом
магазину “Барвінок”;
застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для
життя та здоров'я, заволоділи в останнього сумкою чорного
- Район бару «Арлекін»;
- Район магазину “Хвилинка”; кольору, в якій знаходився паспорт громадянина України,
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мобільний
- Смт. Ромодан, район
телефон, грошові кошти в сумі 7 000 грн. За фактом розпочато
залізничної станції.
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального
кодексу України. Працівники поліції оперативно прибули на
місце події, опитали потерпілого та по гарячих слідах затримали
підозрюваних. Наразі, досудове слідство закінчено та матеріали
передані до суду. Майно вилучено та після розгляду справи буде
повернуто потерпілому.
23.08.2018 о 08.26 до Миргородського ВП надійшло
повідомлення зі служби «102» від громадян, про те, що
23.08.2018 близько 08.00 в м. Миргород, по вул. Гоголя буд. 112,
на території курорту Миргород неподалік бару «Едем», під час
огляду в колодязі теплових трас, у люку під трубами (на глибині
більше 2 м) виявлено тіло жінки віком 30 -35 років .
В ході розшукових заходів було встановлено особу нападника.
Силами відділу поліції було затримано та доставлено до суду
для обрання запобіжного заходу.

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 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
відносного нього злочину».

Безпечні
вулиці

Що треба зробити?
- Започаткувати нові напрямки
профілактичної роботи з
населенням

69

- Своєчасно ставити осіб на облік та
під адміністративний нагляд

незаконне
виготовлення
оковитої

15

злочини, скоєні в стані
алкогольного сп’яніння

40

наркозлочини

З незаконного обігу вилучено
майже 4 кг наркотичних
речовин.

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
- Центр міста - район
магазину “АТБ”;
- Район бару «Арлекін»;
- Район магазину
“Хвилинка”;
- Смт. Ромодан, район
залізничної станції.

На обліку поліції перебуває
250 осіб.
Серед них:
- 206 раніше засуджених;
- 70 сімейних бешкетників;
- 15 осіб під
адміністративним
наглядом;
- 72 особи, що засуджені до
покарання, не пов’язаного з
позбавленням волі.

Протягом звітного періоду:
- Провела 1 881 відвідувань
за місцем проживання;
- Було проведено 211
профілактичних бесід.

- 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, нелегальною торгівлею
- Обмежити час продажу
алкогольних напоїв з 20:00 до
07:00

Безпечне
житло, оселя

Безпечне житло,
оселя

308

крадіжки

Місце скоєння крадіжки
- Квартира
- Приватний будинок

22

затримано

185

розкрито

- Дачі, гаражі
Спосіб проникнення
- Вільний доступ
- Злам дверей, вікон, воріт

610 959 грн.

шкода

570 545 грн.

повернуто майна/
відшкодовано
Види шахрайства

55

шахрайство

6

затримано

13

розкрито

102 037 грн. шкода
9 310 грн.

повернуто майна/
відшкодовано

- 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.

Безпечне житло,
оселя
ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

- Надіслано 115 запитів до банківських установ в рамках розслідувань;
- Надіслано 97 запитів до мобільних операторів;
- Проведено 33 зустрічі з мешканцями району для роз’яснення ризиків, за яких можна стати
жертвою злочину.
На протязі 2018 року неодноразово проводились оперативно-профілактичні заходи спрямовані
на забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку та стабілізації криміногенної обстановки.
Основні зусилля правоохоронців були спрямовані на вжиття превентивних заходів, профілактику
вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, а також розкриття вже вчинених
злочинів.
Проводилися заходи спрямовані на зменшення кількості незаконного обігу вогнепальної зброї,
в тому числі перекриття каналів надходження її із зони проведення ООС. Також громадянам
надавалась можливість добровільно видати незареєстровану зброю без будь-яких подальших
правових наслідків під час місячників добровільної здачі.
Не залишились поза увагою проблеми пов'язані з незаконною порубкою лісу та перевезенням
деревини без відповідних документів. Так, під час цілеспрямованих заходів проводилася ретельна
перевірка місць випилу деревини та посилений контроль за перевезенням продукції лісового
господарства.
Відпрацьовувались й інші напрямки протиправної діяльності, зокрема факти надання
незаконних послуг в сфері грального бізнесу, здійснення незаконних операцій з брухтом чорних та
кольорових металів.
У взаємодії із підрозділами Державної міграційної служби та Служби безпеки України
проводилися заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері,
направлені на виявлення осіб які порушують правовий статус перебування на території нашої
держави.

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;
- Розробити та запустити програму
маркування особистого майна.

Безпека
дітей

Безпека
дітей

14

злочинів проти дітей

21

випадок
зникнення дітей

21
8

знайдено дітей

10

Надзвичайні події
з дітьми на території
обслуговування
Миргородського відділу
поліції не зареєстровані

сімейне
насильство за
участю дітей
випадки
накладення
стягнення за
продаж алкоголю
дітям

Що робила поліція?
- Складено 115 адміністративних протоколів;
- Відносно дорослих – 101;
- За не виконання обов’язків по вихованню дітей – 75;
- За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних
напоїв, тютюнових виробів – 10;
- За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього – 4;
- Відносно неповнолітніх складено адміністративних
протоколів – 14 ;
- Розшукано 21 безвісти зниклого неповнолітнього;
- В дитячих закладах було проведено 35 лекцій та бесід
на правову тематику та на тему дії в разі виявлення
вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу.
Що треба робити 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 разу
скоєння насильства, жорсткого 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 умов праці.
Що треба зробити?
- Спільно з службою у справах дітей виявляти
бездоглядних та безпритульних дітей, які жебракують;
- Проводити регулярні 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 х метою
недопущення здійснення протиправних дій з боку
неповнолітніх і в їхньому відношенні.

Домашнє
(сімейне)
насильство

Домашнє (сімейне)
насильство
100%
65

79

поступило викликів

виїздів поліції
на адресу

притягнуто до
адмін.відповідальності
за ст. 173-2 КУпАП

1

тимчасово вилучена дитина
з сім”ї (спільно зі службою у
справах дітей)

29

проведено профілактичних
бесід на тему домашнього
насильства

Що треба зробити?
- Провести додаткове заняття з
працівниками відділу з
профілактики домашнього
насильства (разом зі Службою у
справах дітей, Центром соціальних
служб для дітей, сім’ї та молоді,
громадськими організаціями);
- Офіцерами 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.

Зброя,
вибухівка

Поліцейські заходи

Зброя,
вибухівка
10

злочинів пов’язаних з
незаконним поводженням
зі зброєю

- Відпрацювання залізничних
вокзалів, автовокзалів, для
перекриття каналів надходження
ВЗ та вибухових речовин;
- Перевірка власників зброї за
місцем мешкання;
- Притягнення власників зброї до
адміністративно, 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.

Що треба зробити?

2176

кількість
зареєстрованої
зброї

27

вилучено
незаконної
зброї

163

одиниці
боєприпасів
вилучено

33

добровільно
здано зброї,
вибухівки

- 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 при добровільній
здачі зброї.

Взаємодія
поліції та
громади

Довіра громадян

Що треба зробити?
- Збільшити кількість позитивних
контактів поліції та населення
району;
- Залучати громадян до участі в
охороні громадської безпеки;
- Покращити інформування жертв
злочинів про хід розслідування їх
справ;

2 144

кількість контактів
поліції з населенням

501

25

участь у місцевих
робочих групах
з громадської безпеки

кількість скарг на
роботу поліції

- Покращити якість спілкування
поліцейських з громадянами;
- Покращити якість інформування
громади про безпекову ситуацію
та роботу поліції в районі.

Взаємодія поліції та громади.
Заходи, спрямовані на
підвищення довіри

56/626

кількість осіб, яких прийняли
начальники/дільничні на
прийомах

597

прийнято звернень
громадян

15

зустрічей з населенням
керівників поліції

12

виїзних прийомів

1147

матеріалів про роботу
поліції у ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

За кожним зверненням
проводиться ретельний
розгляд та приймається
обґрунтоване рішення.
опрацьовано/ Частина звернень
за участі
вжито заходів розглядається
представників
громадськості

597

Унікальні приклади спільної дії
поліції та громади (толоки, спорт,
аудит безпеки, тощо)
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 за участю ЗМІ та
громадськості.

Нагальні
потреби поліції

Нагальні потреби
поліції
Чого потребує поліція?
- Паливно-мастильні матеріали для максимально повного забезпечення
виїздів на повідомлення громадян, патрулювання міста та розкриття
кримінальних правопорушень.
- Створити та обладнати поліцейську станцію у смт. Великі Сорочинці.
- Підвищити кваліфікацію працівників поліції у сфері протидії Інтернет,
банківським та телефонним шахрайствам.
- Підвищити навички працівників поліції з деескалації конфліктів.

Як планується вирішувати
проблему?
- Передбачити в бюджеті Велико
Сороченської ОТГ фінансування
щодо обладнання поліцейської
станції;
- Забезпечити участь працівників
поліції у тренінгах з попередження
шахрайства;
- Залучити допомогу громадських
організацій для проведення
тренінгу та запрошення експерта з
безконфліктного спілкування;
- Включити в програму Протидії
злочинності в м. Миргород на 2019
рік придбання паливномастильних матеріалів.

