
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 14 лютого 2020 року        № 3097 

 

 

Про інформацію начальника Кропивницького 

відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області 

про діяльність поліції на території міста за 2019 рік 

 

Відповідно до пункту 40 частини першої статті 26 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію 

начальника Кропивницького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області А.Гудіми про діяльність 

поліції на території міста за 2019 рік, Міська рада                                         

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома інформацію начальника Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

А.Гудіми про діяльність поліції на території міста за 2019 рік (додається). 

 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 



ЗВІТ 
НАЧАЛЬНИКА 

КРОПИВНИЦЬКОГО 
ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ 
ЗА 2019 РІК



Персонал
поліції01



Проведено профорієнтацію серед 44444 випускників 

шкіл та  5647 випускників ПТУ

50 профорієнтаційних заходів в рамках молодіжного фестивалю

«ПроFEST» та всеукраїнського дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»

Персонал поліції

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 17
працівників (7,4 %).

Найбільше не вистачає
працівників сектору
моніторингу (23,5 %), що
створює додаткове
навантаження на
працівників.

За звітний період звільнено
12 осіб, з них:

10 – за власним бажанням,
2 - за порушення дисципліни

Відправлено на навчання 22
кандидатів до ВНЗ

2 працівникам надано квартири.

146

62

112
КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

225

26



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. 

Повідомлення
громадян
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Адмін практика

2018 2019

1929

1613

2332

430

2578.6

Структура повідомлень по 
видах (у відсотках)

Пограбування

Розбої

Крадіжки

Хуліганство
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Безпечні 
дороги03



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

87 %

17,18
%

7,21%

ЛЕГКОВІ

Безпечні
дороги

Заходи з покращення
ситуації (саме 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

.

АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНІ
ДІЛЯНКИ

- Перехрестя вулиць Соборної
та Глінки;

- Перехрестя вулиць Короленка
та В.Височина;

- Перехрестя вулиць
Яновського та Ушакова;

- Перехрестя вулиць Вокзальна
та Габдрахманова;

- Вул. Київська, між б. № 46 та
№ 42

У світлу пору доби

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

-Проїзд на забороняючий сигнал 
світлофора     

-Порушення правил проїзду перехресть

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ

1962
ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ ДТП

531

62

96

2856

32    УГОНИ

ДТП

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ
107



Безпечні
вулиці04



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

23
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні
вулиці

ЗАТРИМАНО

226
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

92 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

29 ЗАТРИМАНО

11

4

97 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

ВІДШКОДОВАНО99 226

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.

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ



• Безпечні

вулиці

фіз. сила ривок відкрито

30

26

55

СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ПОГРАБУВАННЯ

Проаналізувавши спосіб вчинення

пограбувань встановлено, що у 35 випадках

правопорушники незаконно заволоділи

майном громадян шляхом застосуванням сили,

яка не є небезпечною для життя чи здоров'я

потерпілого, 59 випадків відкритого

заволодіння, 28 випадків шляхом ривка. Згідно

проведеного аналізу оперативних зведень

протягом 2019 року на вулицях та в інших

публічних місцях м. Кропивницького скоєно

197 пограбувань громадян. Аналізуючи за

часом їх скоєння встановлено, що найбільше

пограбувань відбувається у нічний час пори,

більш криміногенними днями є п’ятниця та

субота. Проаналізувавши спосіб вчинення

пограбувань встановлено, що у 30 випадках

правопорушники незаконно заволоділи

майном громадян шляхом застосуванням сили,

яка не є небезпечною для життя чи здоров'я

потерпілого, 50 випадків відкритого

заволодіння, 26 випадків шляхом ривка.

Вказані пограбування в основному

відбуваються в містах масового розпиття

спиртних напоїв, тобто в нічних закладах, які

працюють з порушенням режиму праці.



Безпечні
вулиці

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

735
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  
ОКОВИТОЮ

Місця підвищеної

небезпеки:

- автостанція № 2

- центральний сквер

- торгівельний центр

депот

- кафе « Кактус »

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В місті на обліку перебуває -

1198 осіб. Серед них:

- 482 раніше засуджених;

- 420 сімейних бешкетників;

- 24 особи під

адміністративним наглядом;

- 399 осіб, що засуджені до

покарання, не пов’язаного з

позбавленням волі.

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Що треба зробити?

-Започаткувати нові напрямки

профілактичної роботи з населенням;

-Збільшити кількість та якість проведення

профілактичних перевірок за місцем

мешкання осіб, які знаходяться на обліку в

поліції.197 25
ПРИТЯГНУТО ДО 
АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ПРОДАЖ ДІТЯМ АЛКОГОЛЮ



Безпечне  
житло, оселя05



РОЗКРИТО

ШКОДА

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО71422

115324

219

Безпечне житло,  
оселя

РОЗКРИТО

3635
КРАДІЖКИ

ЗАТРИМАНО

ШКОДА

1493
ШАХРАЙСТВО

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО393573

638529

1613

58 Спосіб проникнення

Вільний доступ Злам дверей, вікон, воріт

Місце скоєння крадіжки

Квартира
Приватний 

будинок
Дачі, гаражі

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

СКОЄНО



Безпека
дітей06



Безпека

дітей

26
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

229 Випадків

зникнення дітей

229 Знайдено дітей

Випадків накладення

стягнення за продаж

алкоголю дітям

25

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

420 адміністративних протоколів

352 відносно дорослих

105 за не виконання обов’язків по вихованню дітей

25  за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, 

тютюнових виробів 

5 за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння

В дитячих та учбових закладах було 

проведено  210  лекцій та бесід на правову 

тематику та на тему дії в разі виявлення 

вибухонебезпечних предметів, 

профілактики булінгу.



Домашнє  
(сімейне)  
насильство07



Домашнє (сімейне)  

насильство

81934

ПОСТУПИЛО        

ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  БЕСІД 
НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  НАСИЛЬСТВА

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

ОСІБ ПРИТЯГНУТО ДО

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА СТ.173-2 КУпАП
737

100%

20

547

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ДОМАШНЄ 
НАСИЛЬСТВО:
- ст. 126-1 Кримінального кодексу України

«Домашнє насильство»
Домашнє насильство, тобто умисне
систематичне вчинення фізичного,
психологічного або економічного насильства
щодо подружжя чи колишнього подружжя або
іншої особи, з якою винний перебуває
(перебував) у сімейних або близьких
відносинах, що призводить до фізичних або
психологічних страждань, розладів здоров’я,
втрати працездатності, емоційної залежності
або погіршення якості життя потерпілої особи,

–
карається громадськими роботами на строк від
ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або
арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до п’яти років, або
позбавленням волі на строк до двох років

- ст. 151-2 Кримінального кодексу України
«Примушування до шлюбу»
1. Примушування особи до вступу в шлюб або
до продовження примусово укладеного
шлюбу, або до вступу у співжиття без
укладання шлюбу, або до продовження такого
співжиття, або спонукання з цією метою особи
до переміщення на територію іншої держави,
ніж та, в якій вона проживає, –
караються арештом на строк до шести місяців
або обмеженням волі на строк до трьох років,
або позбавленням волі на той самий строк.



З метою належного реагування на факти вчинення

домашнього насильства безпосередньо м.

Кропивницькому створено мобільну групу до складу

якої увійшли дільничні офіцери поліції, інспектори

ювенальної превенції, працівники Управління

патрульної поліції, яка розпочала свою діяльність з

17.09.2019.

Для виконання вищевказаними працівниками поліції

покладених на них завдань та функцій виділено окреме

приміщення в Кропивницькому ВП ГУНП в

Кіровоградській області, а також визначено службовий

автотранспорт.

Зазначеною мобільною групою в період її

функціонування вже здійснено 608 виїздів, з них 246

знайшли своє підтвердження. За результатами

перевірок складено за ч.1, 2 ст. 173-2 КУпАП -

2Зазначеною мобільною групою в період її

функціонування вже здійснено 608 виїздів, з них 246

знайшли своє підтвердження. За результатами

перевірок складено за ч.1, 2 ст. 173-2 КУпАП - 206

адміністративних протоколів, винесено - 82

термінових заборонених приписів та поставлено на

облік - 108 кривдників.

06 адміністративних протоколів, винесено - 82

термінових заборонених приписів та поставлено на

облік - 108 кривдників.



Зброя, 
вибухівка08



67
ФАКТІВ 

НЕЗАКОННОГО ОБІГУ
ЗБРОЇ 

10
Вилучено
вибухових
пристроїв

7848
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

54
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ

27
ДОБРОВІЛЬНО 
ЗДАНО  ЗБРОЇ, 

ВИБУХІВКИ

Зброя, 

вибухівка

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

Поліцейські заходи
-Відпрацювання залізничного вокзалу, 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.

3824
ВИЛУЧЕНО ОДИНИЦЬ 

БОЄПРИПАСІВ 
ВИЛУЧЕНО 

Поліцейські нагадують:



Довіра 
громадян09



Довіра

громадян

було здійснено спільне 

патрулювання міста  з 

громадськістю

51

13

96   
Круглих столів за 
участю керівництва

Іміджевих акцій

Виступів начальника 
відділу у ЗМІ

25

26 

ПРОВЕДЕНО

Зустрічей з трудовими
колективами

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

411

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКа ПОЛІЦІЇ

46 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ 
ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

497

Взаємодія поліції та громади. 

Заходи,  спрямовані на підвищення довіри

480

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН

716
За кожним зверненням

проводиться ретельний

розгляд та приймається

обґрунтоване рішення

Частина звернень

розглядається за участі

представників

громадськості (членів

груп безпеки)

716
ОПРАЦЬОВАН

О /  ВЖИТО 
ЗАХОДІВ



Нагальні
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Чого потребує
поліція?

Як планується вирішувати
проблеми?

- Продовження та налагодження 
взаємодії та співпраці з органами 
місцевого самоврядування, громад 
в рамках  Програм протидії 
злочинності, підтримання публічної 
безпеки та порядку на території      
м. Кропивницького.

Придбання запасних частин та ремонт службових автомобілів для
якісного та оперативного виконання службових обов'язків

Придбання обладнання для дистанційного огляду територій та
здійсненням моніторингу стану публічного порядку під час масових
заходів



• Начальник Кропивницького ВП 

• ГУНП в Кіровоградській області

• полковник поліції                                                    Андрій ГУДІМА
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