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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.

5.У співпраці з іншими службами та 
правоохоронними органами 
постійно відбувається обмін 
оперативною інформацією та 
проводяться заходи щодо 
попередження будь-яких спроб 
дестабілізувати ситуацію у столиці.

Загроза  
бойових дій

РІВЕНЬ

ЗАГРОЗИ

Район знаходиться поодаль від зони 
бойових зіткнень та кордону. На 
території району розташовані 
Міністерство оборони, посольство 
РФ, НАБУ, міжнародний аеропорт 
“Київ”,  залізничний вокзал (Київ-
Пасажирський), апеляційний суд м. 
Києва,  які потребують особливої 
уваги.

Варто відзначити те, що будь-які 
спроби дестабілізації ситуації у 
столиці можуть вплинути на ситуацію 
у державі в цілому. Саме тому 
поліція Солом'янського району  
постійно відстежує оперативну 
обстановку та у співпраці з іншими 
службами проводить превентивні 
заходи для запобігання таким 
проявам. 

ГОТОВНІСТЬ,

ЗАХОДИ

1. При оголошенні сигналу “тривога” увесь персонал
переводиться на посилений режим несення служби.

2. Персонал отримує зброю, спорядження, засоби захисту.

3. Щомісячно проводяться навчання збору персоналу по “тривозі”.

4. Після збору персоналу посилюється охорона адмінбудівлі та
кімнати зберігання зброї.

5. При необхідності вводяться в дію спеціальні оперативні плани
поліцейських операцій.

6. Розгортається Ситуаційний центр для управління силами та
засобами.

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

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

9. Управління підрозділом здійснює начальник Солом'янського
УП, згідно Конституції України, Законів України, нормативних та
розпорядчих актів, наказів Міністра внутрішніх справ України,
Голови Національної поліції України та начальника ГУНП у м.
Києві.

Солом’янське УП



Персонал
поліції02



Покарано. 

До дисциплінарної відповідальності, за звітний період, було 
притягнуто 57 працівників управління. 

Персонал  
поліції

З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  управління поліції 
постійно залучаються до 
чергувань на залізничному вокзалі  
та для охорони публічного 
порядку на масових заходах в 
центральній частині міста Києва 

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Некомплект кадрів

Завантаженість особового складу 
у зв'язку із ускладнення 
процедури отримання дозволів на 
проведення слідчих (розшукових) 
дій.

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 101 
працівник

Найбільше не вистачає дільничних 
(13%), ЧЧ (54%),  СЛМТЗ (36%), 
керівництво (16%)

За звітний період звільнено 49 
осіб, з них: 33 – за власним 
бажанням,  10 – по досягненню 
пенсійного віку, 6  - за порушення 
дисципліни

Відправлено на навчання 105 
кандидатів

Нагороджено, заохочено:
Загалом заохочено 113 працівників поліції 
управління. Серед них:

8 - за розкриття тяжких та особливо тяжких 

злочинів 

105 – за сумлінне виконання службових 

обов’язків

Серед заохочень були – премії, почесні грамоти, 
подяки від голови райдержадміністрації

244

133

295КІЛЬКІСТЬ

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

377

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Відібрано на посади 10 кандидатів, з них:

•Оперативних працівників – 2;

•Дільничних офіцерів поліції –5;

•Поліцейських – 2;

•Інші – 1.

Солом’янське УП



Повідомлення
громадян03



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

14578

Швидкість прибуття поліції  
на місце події

Середній час прибуття: по місту нарядів 
поліції – 14 хв. 04 сек

Середній час прибуття по району СОГ– 22 хв. 

В управлінні цілодобово заступають 22 наряди, з них:

- автопатрулі патрульної поліції – 10;

- поліція охорони – 4;

- наряди полку особливого призначення – 2;

- СОГ – 5;

- ГШР – 1.

Структура повідомлень по видах

Пограбування – 6 %

Розбої – 1 %

Крадіжки – 52 %

Хуліганство – 1 %

Угон – 2 %

Шахрайство – 8  %

Повідомлення  
громадян

105911
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ14546

РОЗКРИТО  ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ40

4083

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

700 Розкрито тяжких злочинів 

Солом’янське УП



Безпечні 
дороги04



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ

УПРАВЛІННЯ АВТО НА  
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП)

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ

ВАНТАЖНІ

МОТО

95,3%

3,2%

1,5 %

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

-Роздача пам’яток з переліком санкцій за 
порушення ПДР

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

.

АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ

1.Повітрофлотський пр-т

2. вул. Гетьмана

3. Жулянсьий шляхопровід
.

КОЛИ ЧАСТІШЕ  
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

Причини

-Перевищення швидкості

-Порушення правил маневрування

-Недотримання дистанції

-Проїзд на заборонений сигнал світлофора

-Порушення правил проїзду перехресть

-Керування у нетверезому стані

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ3911

ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ ДТП

223

13

23

1474

ДТП

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ24

Солом’янське УП



Безпечні
вулиці05



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

106
ХУЛІГАНСТВ

Безпечні  
вулиці

Хто злочинці?

Tиповий злочинець:

- Не працює

- Зловживає алкоголем , наркотиками

- Раніше притягався до відповідальності

- Вік 17 – 45 років

- Певна частина злочинів вчиняється особами з 
інших регіонів України або інших держав.

Хто жертви?

Фактори ризику для жертв:

- Стан алкогольного сп’яніння;

- Рухався сам в темний час доби в слабо 
освітленому місці

- Мав при собі, або випадково демонстрував 
гроші, або коштовні речі

- Розпиття алкоголю з незнайомими або 
малознайомими людьми

ЗАТРИМАНО

496/46
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБОІ

107/49 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ

52/30 ЗАТРИМАНО

32

7

20 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО

1067591 - встановлена сума збитків

412929 - відшкодовано

Солом’янське УП



10 жовтня на території Залізничного вокзалу 
був пограбований  мешканець 
Миколаївської області.  Заявник звернувся 
до оперативних працівників , які чергували 
на території вокзалу, та повідомив про те, 
що невідома йому особа відкрито 
заволоділа сумкою з гаманцем, 
документами та мобільним телефоном.

Правоохоронці переглянули відео з камер 
відеоспостереження, та відпрацювали 
територію. Протягом години, оперативники 
помітили підозрілу особу  схожу за 
вказаними заявником прикметами та 
затримали його. В ході поверхневого огляду 
поліцейські виявили сумку з гаманцем, 
мобільним телефоном та документами на 
і`мя потерпілого.                                

За фактом розпочато кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 186 (грабунок) 
Кримінального кодексу України. 

Наразі, досудове слідство закінчено, 
пред’явлено обвинувачення та матеріали 
передано до суду. Майно вилучено та після 
розгляду справи буде повернуто 
потерпілому.

До чергової частини ( 03.07.2018) управління 
поліції надійшло повідомлення із магазину 
на вулиці Волгоградська, що невідомий забіг 
у магазин, та погрожуючи ножем вимагав 
віддати гроші із касового апарату та особисті 
речі продавчині, яка скористалася його 
неуважністю та натиснула «тривожну 
кнопку».  Однак чоловік заволодів грошима 
та мобільним телефоном жінки і втік.
Відпрацьовуючи прилеглу територію, на 
вулиці Кудряшова правоохоронці помітили 
чоловіка схожого за описом та затримали 
його. При поверхневому огляді у нього 
виявили телефон, який впізнала заявниця, та 
гроші, а неподалік від місця скоєння злочину 
маску та рукавички зловмисника.
Фігуранта  затримали у порядку статті 208 
КПК України. Ним виявився 25-річний  
киянин, який раніше притягувався до 
кримінальної відповідальності за майнові 
злочини.
Слідчими розпочато кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) 
Кримінального кодексу України. 
Зловмиснику загрожує до дванадцяти років 
позбавлення волі.

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

Що треба зробити?

- Збільшити кількість патрулів у означених 
місцях в темний час доби

- Вжити заходів щодо відновлення освітлення 
в місцях, де найчастіше скоюють злочини

- Вжити заходів щодо встановлення камер 
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 у відношенню нього злочину».

Безпечні  
вулиці

Площа Вокзальна, 1

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ

Вул. Волгоградська, 10

Солом’янське УП



За допомогою громадськості       
було виявлено факти нелегального 
продажу алкогольних напоїв.

21 заклад закрито, з них 2 МАФа
демонтовано, партію контрафактного 
алкоголю вилучено

Безпечні  
вулиці

103
НАРКОЗЛОЧИНИ

128
НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ  

Місця підвищеної небезпеки:

- залізнична станція “Караваєві дачі”
міста;    

- вокзальний комплекс ст. Київ-
Пасажирський, 

- Район “Відрадний”

- Волинська база (плодоовочева)

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

В районі на обліку перебуває 908 
осіб, що є на обліку в поліції. 
Серед них:

- 311 раніше засуджених

-315 сімейних бешкетників

- 16 особи під адміністративним 
наглядом

-354 осіб, що засуджені до 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі

Протягом звітного періоду:

Провела 14000 відвідувань за 
місцем проживання

Було проведено близько 9500 
профілактичних бесід

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, 
нелегальною торгівлею 

- Продовжувати перевірки осіб, яким 
обрано міри запобіжного заходу, не 
пов'язані із позбавленням волі

- Посилити увагу до звернень 
громадян щодо місць збору 
кримінальних елементів, облаштувань 
незаконних точок реалізації алкоголю 
та місць виготовлення і вживання 
наркотичних засобів

Солом’янське УП
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Безпечне  
житло, оселя06



РОЗКРИТО82

Безпечне житло,  
оселя

РОЗКРИТО754
КРАДІЖКИ

ЗАТРИМАНО

624
ШАХРАЙСТВА

Місце скоєння крадіжки:
Квартира- 708

Приватний будинок- 46

Дачі, гаражі-3 /152

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ:

Вільний доступ- 58

Злам дверей, вікон, воріт- 644

Підбір ключів

Види шахрайства:

- Під час купівлі товарів через мережу Інтернет-167

- Під виглядом працівників банківських структур-4

- Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності- 11

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 

68

72

Солом’янське УП



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;

- Продовжити  проведення інформаційних 
кампаній щодо попередження 
правопорушень та надання фахових 
рекомендацій, як не стати жертвами злодіїв та 
шахраїв

- Надіслано 37 запитів 
до банківських установ 
в рамках розслідувань

- Надіслано 96 ухвал 
суду до мобільних 
операторів

- Дільничними 
офіцерами поліції 
проводяться  зустрічі з 
мешканцями району,  
зі студентами вищих 

навчальних закладів 
для роз’яснення
ризиків за яких можна 
стати жертвою 
злочину - 216.

-Проведена широка 
інформаційна кампанія 
щодо попередження 
таких правопорушень 
та надання фахових 
рекомендацій, як не 
стати жертвами злодіїв 
та шахраїв

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Безпечне житло,  
оселя

Солом’янське УП
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Безпека дітей

1
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  З 

ДІТЬМИ

25
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Що робила поліція?
складено 350 адміністративних протоколів.

Відносно дорослих-329

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 162;

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 9;

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 3

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 2.

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 21:

Розшукано 113 безвісно-зниклих неповнолітніх.

В дитячих закладах було проведено 58 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 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 з 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 їхнього поводження і 

місцезнаходження. 

Проводити заходи з виявлення неблагополучних родин, перевіряти їх за місцем 

проживання, з метою недопущення здійснення протиправних дій з боку 

неповнолітніх та стосовно них. 

113 Випадків зникнення 
дітей

30.07.2018 року о 19:00 до Солом'янського УП надійшло повідомлення  
про те, що по вул. Радіщева, 3, смертельно вразило струмом 
малолітнього. По прибуттю на місце виклику, було встановлено, що 
потерпілим виявився малолітній Руслан , 2007 р.н, учень спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернат № 17, який разом зі своїми 
товаришами гуляв на території відстійника вантажних вагонів. Коли 
малолітній Руслан виліз на дах одного з вантажних вагонів, його 
вразило струмом. По приїзду бригади швидкої медичної допомоги на 
місці події, лікарями було констатовано факт смерті дитини. 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО

ВІДНОСНО ДІТЕЙ2

25 Злочинів проти дітей

113 Знайдено дітей

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям

9

Солом’янське УП
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Домашнє (сімейне)  
насильство

820
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ

ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА 
ОБЛІКАХ ПОЛІЦІЇ ЯК СІМЕЙНІ 
НАСИЛЬНИКИ

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

Що треба зробити?

- Провести додаткове навчання з 
працівниками відділу 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

- Посилити проведення профілактичної 
роботи із особами, які перебувають на 
поліцейських обліках за вчинення насильства 
у сім'ї 

ПРИТЯГНУТО ДО

АДМІН. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА СТ.173-2 КУпАП
782

100%

46

809

46
НАПРАВЛЕНО ДО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ 
ДІТЕЙ

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА

307

Солом’янське УП



Зброя, 
вибухівка09



4/4
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  ЗБРОЄЮ/ 

РОЗКРИТО 

17 тис. 102
КІЛЬКІСТЬ  ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ

15
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

Зброя, вибухівка

Що треба зробити?

- Посилити контроль за правилами зберігання та 
поводження з мисливською вогнепальною 
нарізною зброєю

- Збільшити кількість перевірок залізничних 
вокзалів, Київ-Пасажирський, залізничних 
станцій та іншої території району;

- Додатково інформувати громадян про 
звільнення від кримінальної відповідальності  
при добровільній здачі зброї.

Поліцейські заходи

- Відпрацювання залізничного вокзалу 

Київ-Пасажирський, залізничних станцій 

(Караваєві дачі та Київ-Волинський) та іншої 
території району, для перекриття каналів 
надходження зброї, вибухівки 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.

245
БОЄПРИПАСІВ

31/19
ЗАРЕЄСТРВАНО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ 

ЗБРОЄЮ/ РОЗКРИТО 

ВИЛУЧЕНО

Солом’янське УП



Довіра 
громадян10



Довіра громадян

Що треба зробити?

- Збільшити кількість позитивних 
контактів поліції та населення району; 

- Залучати громадян до участі в 
охороні громадської безпеки. 
Створити різні, в тому числі 
дистанційні та анонімні канали участі.

- Покращити інформування жертв 
злочинів про хід розслідування їх 
справ;

- Покращити якість спілкування 
поліцейських з громадянами;

- Покращити якість інформування 
громади про безпечну ситуацію та 
роботу поліції в районі;

75

24 % ЗАДОВОЛЕНІСТЬ  РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ 

УЧАСТЬ У МІСЦЕВИХ 

РОБОЧИХ ГРУПАХ

МІСЦЕВИХ ГРОМАД

КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ

З НАСЕЛЕННЯМ

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

25%

216 12

ВИТЯГ ІЗ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ПРЕДСТАВЛЕНОГО КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ

ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  НА РОБОТУ ПОЛІЦІЇ

Солом’янське УП

27% В ОСНОВНОМУ ПОЗИТИВНО     ОЦІНЮЮТЬ 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ



Довіра громадян

Перша відкрита станція поліції у місті Києві,

запрацювала як пілотний проект поліції м. Києва,
біля ринку “Радіолюбитель” та залізничної станції
«Караваєві дачі». У приміщенні працюють
дільничні, які за допомогою встановлених камер
відеоспостереження і великого прозорого вікна,
спостерігають за тим, що відбувається на території
обслуговування та прилеглій місцевості.

На території Солом’янського району м. Києва
було відкрито оновлені кабінети дільничних
офіцерів поліції. Окрім покращення відносин із
мешканцями адміністративної території, це
сприятиме комфортному та більш ефективному
виконанню службових обов’язків.

В оновлених кабінетах несуть службу дільничні
офіцери поліції, які обслуговують 2 адміністративні
дільниці. Вони позмінно забезпечують
правопорядок та надають всю необхідну допомогу
мешканцям мікторайону «Першотравневий».22

КІЛЬКІСТЬ ГРОМАДЯН ПРИЙНЯТИХ ПІД ЧАС 

ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ДІЛЬНИЧНИМИ 

ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СТАНЦІЙ 

РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ 

СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

7488

Діяльність дільничних офіцерів 

поліції

15536
КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРЕНЬ ГРОМАДЯН 

РОЗГЛЯНУТИХ ДІЛЬНИЧНИМИ 

ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ

Солом’янське УП



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри

7875
ОПРАЦЬОВАНО 

/  ВЖИТО 
ЗАХОДІВ

За кожним зверненням 
проводиться ретельний 
розгляд та приймаєтся 
обґрунтоване рішення

Частина звернень 
розглядається за участі 
представників громадськості 
(членів груп безпеки)

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ  
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

90

12   ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ                      

КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ --

6 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

Приклади
спільних дій поліції та громади
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо)

Постійно начальник управління поліції виступає на
телебаченні, інших засобах масової інформації - де
інформує населення про стан криміногенної
обстановки в районі , також постійно за участі
керівництва поліції проводяться брифінги, прес-
конференції, круглі столи тощо, за участю ЗМІ та
громадськості. При цьому основну увагу звертає на
розкриття та розслідування кримінальних
правопорушень, широко проводить інформаційну
кампанію щодо протидії злочинності. Постійно
робиться акцент на профілактиці тих чи інших
правопорушень, зокрема щодо надання порад, як не
стати жертвою квартирних чи кишенькових крадіїв,
грабіжників, шахраїв та викрадачів транспортних
засобів. Разом із тим, поліцейські звертають увагу на
невідворотність покарання, готуючи матеріали за
вироками судів, які вступили у законну силу.

Підрозділами Солом’янського управління поліції
приймалась участь у проведенні превентивних
заходів з громадськістю та ознайомлення з
професійною діяльністю Національної поліції.

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ 

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ 

НА ПРИЙОМАХ

105725/7488

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ

ГРОМАДЯН

7875

Солом’янське УП
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Нагальні потреби  
поліції

Як планується вирішувати  проблеми?

- Забезпечити участь працівників поліції у різного 
роду тренінгах;

- Залучити допомогу громадських організацій для 
проведення тренінгів та запрошення експерта з 
безконфліктного спілкування;

- Вийти з клопотаннями до керівництва ГУНП у м. 
Києві та подальшим зверненням до Голови КМДА,  
щодо виділення квартир для працівників 
управління поліції.

1. Покращення матеріально-
технічного забезпечення з метою
якісного виконання службових
обов'язків.

2. Автомобілі для роботи
дільничних офіцерів поліції.

3. Ремонтні роботи службового
транспорту .

4. Підвищити навички працівників
поліції з деескалації конфліктів

5. Запровадження курсу тренінгів
за напрямками діяльності для
поглиблення знань працівників
поліції.

6. Вирішення питання щодо
кадрового забезпечення
працівників управління поліції.

7. Покращення соціального пакету
працівників поліції.

Солом’янське УП


