
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 25 березня 2021 року         № 167 

 

 

Про звіт начальника  

Кропивницького районного управління  

поліції ГУНП в Кіровоградській області 

перед населенням за 2020 рік 

 

Відповідно до пункту 40 частини першої статті 26 Закону України                

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника 

Кропивницького районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області А.Гудіми перед населенням                 

за 2020 рік, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома звіт начальника Кропивницького районного управління 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

А.Гудіми перед населенням за 2020 рік (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 



ЗВІТ
НАЧАЛЬНИКА

КРОПИВНИЦЬКОГО РУП

ГУНП В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ

ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ 

ЗА 2020 РІК



Персонал
поліції01



Персонал  
поліції

З ДОСВІДОМ 

РОБОТИ БІЛЬШ 

НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ

НА ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає –

20 працівників (8,8 %)

Найбільше не вистачає

працівників ДОП у

(20,7 %), що створює

додаткове

навантаження на

працівників.

За звітний період

звільнено 16 осіб, з

них: 9 за власним

бажанням ; 7 –

порушення дисципліни

144

115

КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

225
61

Профоорієнтаційні заходи проведені 

поліцією :

- виступів в навчальних закладах міста та 

району, міському центрі зайнятості, ЗМІ; 

- проведення   профорієнтаційної  роботи  серед 

3804 та 4821  шкіл  для  учнів  шкіл  міста та 

району.

За результатами проведених заходів  до 

відділу  поліції   звернулись  4 школяра,  які 

виявили  бажання  служити  в  поліції та ще  3 

інших громадян з МЦЗ.  



Повідомлення
громадян02



166 204 ДЗВІНКІВ

НАДІЙШЛО ЛІНІЄЮ «102»

09 хв. 10 сек. - середній час на прибуття 

наряду з моменту отримання повідомлення;

30 хв. 40 сек. – середній час на виконання 

завдання з моменту отримання повідомлення. 



Безпечні
вулиці03



Місця скоєння злочинів

В.Перспективна, Є.Тельнова, Преображенська,

Соборна, Героїв України, Попова, Вокзальна,

Комарова, Волкова, Юрія Коваленка, Короленка,

бульв.Студентський, просп.Університетський,

Яновського, Ак.Корольова, Кропивницького, Тама,

Жадова.

Безпечні  
вулиці

ДИНАМІКА ЗЛОЧИННОСТІ



Що треба зробити?

- Встановити камери відео

спостереження в місцях, де

найчастіше скоюють злочини.

- встановити додаткові пристрої

відео-спостереження з виводом на

монітор чергової служби

Знам’янського ВП ГУНП.

Безпечні  
вулиці

51%

10%

13%

26%

Предмети посягання

м/т

золото

гроші

інші речі

16

23 22

14

17

13

10

Понеділок Вівторок Середа Четвер П`ятниця Субота Неділя

Дні скоєння вуличних злочинів

Проаналізувавши спосіб вчинення

пограбувань встановлено, що у 45 випадках

правопорушники незаконно заволоділи майном

громадян шляхом застосуванням сили, яка не є

небезпечною для життя чи здоров'я потерпілого,

43 випадки відкритого заволодіння, 27 випадків

шляхом ривка.

.



Безпечні  
вулиці

ГІВЛЯ  ОКОВИТОЮ

Що треба зробити?

-Запровадження новітніх форм роботи для

своєчасного виявлення на реагування та факти

вчинення правопорушення;

-Здійснення більш ефективних заходів контролю за

поведінкою осіб, що знаходяться на обліках поліції;

- Створити нові напрямки профілактичної роботи;

ВИЛУЧЕНО

2210 грам

наркотичних 

засобів.

21

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  

АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

880
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

13
ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ПРОДАЖ ДІТЯМ АЛКОГОЛЮ

Небезпечні місця

Місця підвищеної небезпеки:

- залізнична станція міста;

- колгоспний ринок

-

волі.

В місті на обліку перебуває - 1098

осіб. Серед них:

- 301 раніше засуджених;

- 390 сімейних бешкетників;

- 17 особи під адміністративним

наглядом;

- 399 осіб, що засуджені до

покарання, не пов’язаного з

позбавленням



Безпечне  
житло, оселя04



РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО

11422

15324

112

2

Безпечне житло,  
оселя

РОЗКРИТО

ЗАТРИМАНО

Місце скоєння крадіжок :

Квартира, дім.

Подвір'я приватного будинку.

Дачі, гаражі, господарські приміщення.

Види  шахрайства

- Під  виглядом  виграшу  цінного  призу,  “фейкові 

розіграші”                                                                                  

- Інтернет - жибрацтво  ( оголошення  від 

благодійних  організацій,  притулків,  тощо  з 

проханням про матеріальну допомогу)                                                                                          

- Отримання грошей наперед за неіснуючі товари

Проведні заходи :
- виступи в ЗМІ, з застереженням “Обережно

Шахраї”

913

58

шахрайство

крадіжки

-
2
4
,4

%

3
2
,9

%



Безпека
дітей05



Безпека дітей

Що робила поліція?
- Складено 420 адміністративних протоколів.

- Відносно дорослих - 355

- За не виконання обов’язків по вихованню дітей - 95;

- За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 15;

- За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 10.

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 22:

- В закладах освіти   було  проведено 95 лекцій та бесід на різні тематики. 

Що треба зробити ?

- З метою захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення їх безпеки

запровадити на території району проект “Безпечна сімя ”.

- Встановити відносини довіри на основі регулярних контактів і практичного

співробітництва між поліцією та неповнолітніми.

- Відвідувати заклади освіти де спілкуватися з школярами та дошкільнятами про “ 

Правила поведінки на вулиці і вдома ”. 

За доведення 
неповнолітнього 

до стану 
сп'яніння 

4

Випадки зникнення 
дітей

117

Знайдено дітей

117

Випадки накладання 
стягнення за продаж 

алкоголю дітям

15



Домашнє  
(сімейне)  
насильство06



Домашнє (сімейне)  
насильство

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

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

Що треба зробити?

- Для надання допомоги та захисту постраждалій
особі, а також на належне розслідування випадків
домашнього насильства, притягнення до
відповідальності кривдників провести виступи в
навчальних закладах на тему :

- « Жорстокість та насильство, як запобігти »;

-«Конфлікти і способи їх подолання»;

-«Stop Булінгу!»

20

280

0 НАПРАВЛЕНО ДО ШЕЛТЕРУ

Притягнуто до 
адміністративної 

відповідальності за 
ст. 173-2 КУпАП

193

Виїздів поліції на 
адресу 100%

Надійшло 
викликів

1
1
,5

%



Зброя, 
вибухівка07



67
ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО 

ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ

Громадяни, які добровільно здадуть зброю,

звільняються від кримінальної та адміністративної

відповідальності, а зброя, що дозволена до

реєстрації, а це – мисливська та газова, може бути

за їх бажанням зареєстрована у власність в

установленому порядку.

Зброю можна здати до Кропивницького відділу

поліції ГУНП в Кіровоградській області.

Для отримання більш детальної інформації

звертайтеся за телефонами: 102, 068-608-15-33

ПРОВЕДЕНІ ЗОХОДИ 

- Місячники добровільної здачі зброї ; 
- Профілактичні заходи спрямовані на виявлення та 

вилучення  з  незаконного  обігу  зброї, боєприпасів та 
вибухівки.  Завданням  цих  заходів  є  виявлення та 
вилучення  з незаконного   обігу  вогнепальної  зброї, 
бойових   припасів,  вибухових  речовин,  вибухових 
пристроїв,     розкриття      злочинів,          скоєних       з 
використанням зброї.  Мета  заходів  - стабілізація 
оперативної обстановки щодо незаконного обігу зброї, на 
території міста та району. 

8033
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

9
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ

8
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

Зброя, вибухівка

3224
ВИЛУЧЕНО 

одиниць 
боєприпасів



Довіра 
громадян08



Довіра громадян

За для довіри громадян до працівників поліції, 
рекламовано позитивний образ працівників поліції у ЗМІ 
та соціальних проектах

З метою налагодження між поліцією і громадянами 
зворотнього   зв'язку,  у  відділі   поліції   цілодобовово 
функціонує   телефон   інформаційної    підтримки,  за 
яким громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію»  і 
бути впевненими в тому, що їм тут допоможуть.

УЧАСТЬ У  МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ

З НАСЕЛЕННЯМ

1543 24



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри

640
ОПРАЦЬОВАНО 

/  ВЖИТО 
ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проведено  ретельний 
розгляд та прийнято  
обґрунтоване рішення.

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

13

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ12

19 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИК/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

136/225

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН

640



Нагальні
потреби
поліції09



Нагальні потреби  
поліції

1. Придбання службових автомобілів.

2. Придбання запасних частин та ремонт службових

автомобілів для якісного та оперативного виконання

службових обов'язків.

3. Придбання оргтехніки

4. Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів,

можливості проведення поточного ремонту адмінбудівель

поліції, заміни вікон.

Як планується вирішувати

проблеми?

-Включити в програму

Профілактики злочинності

на 2021 рік закупку

автомобілів для

поліцейських;

-Передбачити в міському

бюджеті фінансування щодо

придбання службового

житла.
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