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ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ 
 



Загроза 
бойових 
дій 01 



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. 

Загроза  
бойових дій 

РІВЕНЬ 

ЗАГРОЗИ 

Рівень загрози оцінюється як 
помірний. Район знаходиться 
поодаль від зони бойових зіткнень та 
кордону. На території міста 
розташовані військові об’єкти та 
об’єкти критичної інфраструктури, які 
потребують особливої уваги.  

ГОТОВНІСТЬ, 

ЗАХОДИ 
1. При оголошенні сигналу “тривога” увесь особовий склад 
Сумського ВП переводиться на посилений режим несення служби. 

2. Особовий склад отримує зброю, спорядження, засоби захисту. 

3. Щомісячно проводяться навчання збору особового складу по 
“тривозі”. 

4. Після збору особового складу посилюється охорона 
адмінбудівлі та кімнати зберігання зброї Сумського ВП.  

5. Вводяться в дію плани “Заручник”, “Грім”, “Сирена”. 

6. Створюється оперативний штаб 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. 

 

 

 

 



Пости 
поліції 02 



Виявлено 2 факти незаконного переміщення зброї 
Виявлено 6 фактів незаконного поводження з 
наркотичними речовинами 

Виявлено 1 транспортний засіб, що значився у розшуку 

Складено 280 адміністративних протоколів 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Постів тривалого несення служби 

Управляння силами та засобами на постах 
тривалого несення служби здійснювалось 
керівництвом ГУНП в Сумській області 

Виявлення осіб, причетних до незаконних 
збройних формувань або до злочинів 

Запобігання перевезенню зброї та вибухівки 

Розшук авто з використанням АІС “Рубіж” 

Розшук вкрадених речей за допомогою АІС 
“Номерна річ” 

Пости поліції   

(з 06.12 по 26.12.2018) 

19 
КІЛЬКІСТЬ ПОДІЙ 

Cкарги населення 
та реагування (найбільш типові) 

-Довге очікування на постах тривалого несення 
служби 

-Некоректна,або груба поведінка поліції під час 
спілкування з громадянами 

-Порушення порядку огляду транспортного 
засобу 

Що треба зробити у разі повторного 
виставлення постів тривалого 
несення служби? 

-Провести додаткове навчання поліцейських щодо 
дій та спілкування з населенням на постах тривалого 
несення служби 

-Реорганізувати схему проїзду задля збільшення з 
метою підвищити пропускну спроможність  
постів тривалого несення служби  

-Збільшити кількість персоналу, що перевіряють 
документи та оглядають транспортні засоби 

 

8 постів: 
- 6 стаціонарних; 
- 2 мобільні. 

ПРИБЛИЗНА  
КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНОГО 
ТРАНСПОРТУ 

6300 



Персонал 
поліції 03 



Покарано. За що? 

До дисциплінарної відповідальності було 
притягнено 105 працівників. Серед них: 

1 – за порушення термінів розгляду звернень 
громадян; 

39 -  за невиконання вимог кримінально-
процесуального законодавства; 

65 – за інші порушення. 

Персонал  
поліції 

З ДОСВІДОМ  
РОБОТИ БІЛЬШ 
НІЖ 3 РОКИ 

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ 

Окрім виконання прямих 
функціональних обов’язків, 
працівники  відділу поліції 
постійно залучаються до несення 
служби з охорони публічного 
порядку  на вулицях міста та 
масових заходах  

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ 
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

- некомплект кадрів; 

- перевантаження, що призводить до 
перевтоми; 

- неможливість надати працівникам 
повноцінний відпочинок у відповідності 
до трудового законодавства. 

ПРОБЛЕМИ З ПЕРСОНАЛОМ 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає 39 працівників 
(11,1%) 

За звітний період звільнено 23 особи, з 
них:  16 - за власним бажанням, 4  - по 
досягненню пенсійного віку, 3  - через 
хворобу 

Відправлено на навчання 28 кандидатів 

 

Нагороджено, заохочено.  За 
що? 
Загалом заохочено 63 працівники поліції. Серед 
них: 

38 - за розкриття тяжких та особливо тяжких 
злочинів; 

25 – за сумлінне виконання службових обов’язків. 

Серед заохочень – премії, почесні грамоти, 
подяки, цінні подарунки та відзнаки від Сумського 
міського голови.  

 

 

212 

110 

287 КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

322 



Повідомлення 
громадян 04 



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

3399 

Швидкість прибуття поліції  на місце 
події 

Середній час прибуття:  

-працівниками патрульної поліції  - 4 хв. 

- СОГ Сумського ВП - 17 хв. 

У відділі створено 4 СОГ, які працюють цілодобово. 

Структура злочинів по видах: 

Умисне вбивство – 11 

ТТУ – 3 

Пограбування – 135 

Розбої – 17 

Крадіжки – 1503 

Шахрайство – 260 

Хуліганство – 66 

Заволодіння ТЗ – 32 

Наркозлочини – 339 

Повідомлення  
громадян 

93499 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ ВИЇЗДІВ НА 

МІСЦЕ ПОДІЇ 81410 

Розкрито тяжких злочинів  400 

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО 
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ 25 6696 

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 



Безпечні 
дороги 05 



ЗАГИНУЛО  
ОСІБ 

ПОСТРАЖДАЛО  
ОСІБ 

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 

. 

ТОП -5  

АВАРІЙНО-  НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ДІЛЯНОК 

1. Вул. Харківська. 

2. Пр. Т.Шевченка. 

3.Вул. Петропавлівська. 

4. Пр. Курський. 

5.Вул. Першотравнева. 
 

Причини 

-Перевищення швидкості 

-Порушення правил маневрування 

-Недотримання дистанції 

-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора 

-Порушення правил проїзду перехресть 

-Незадовільний стан доріг 

 

 

ПОСТРАЖДАЛО  
ДІТЕЙ 874 

ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ ДТП 

252 

6 

24 

32 
УГОНИ 

ДТП 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 21 

ПРИКЛАДИ ДТП Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

30.11.2018 близько 17.25 по вул. Прикордонна м. Суми водій 

автомобіля «Kia Sportage» в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд 

на пішохода. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, 

несумісні  з життям. 

Дану подію зареєстровано до журналу єдиного обліку Сумського 
ВП. Прибувши на місце події, працівники поліції встановили водія, який 

скоїв  ДТП. В подальшому водія затримано в порядку ст. 208 КПК 
України та зарарештовано. 



Безпечні 
вулиці 06 



ЗАТРИМАНО 

66 
ХУЛІГАНСТВ 

Безпечні  
вулиці 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 

 

-Не працює 

-Зловживає алкоголем , наркотиками 

-Раніше притягався до відповідальності 

-Вік –  17-38 років 

 

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 чи коштовні речі 

 

 

РОЗКРИТО 

152 
ПОГРАБУВАНЬ ТА РОЗБОЇВ 

32 ЗАТРИМАНО 

105 РОЗКРИТО 

19 

39 

96 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

ШКОДА 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 153 тис грн 

428 тис грн 



05.03.2018 близько 01.55 біля будинку № 4 по вул. Лесі Українки невідомі особи 
спричинивши тілесні ушкодження, відкрито заволоділи гаманцем, мобільним 
телефоном "Lenovo" та іншими особистими речами у гр. Г.  

Прибувши на місце події, працівники поліції по "гарячих слідах“ затримали групу 
осіб, які підходили під орієнтування по вказаному кримінальному 
правопорушенню. Під час поверхневої перевірки у підозрілих осіб були знайдені 
особисті речі потерпілого. 05.03.2018 слідчим відділенням Сумського ВП відкрито 
кримінальне провадження  за ч.2 ст.187 КК України. В подальшому шістьом 
особам повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.  

 

02.07.2018 близько 23.00 біля ДНЗ "Барвінок" по вул.Петропавлівській двоє 
невідомих із застосування фізичної сили, погрожуючи предметом, зовні схожим 
на ніж, здійснили напад на гр. Б. В результаті нападу невідомі заволоділи 
мобільним телефоном та ключами від квартири, де він мешкає, після чого 
проникли до квартири та здійснили крадіжку золотого браслета та грошових 
коштів. 03.07.2018 слідчим відділенням Сумського ВП за вказаним фактом 
відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України. В ході проведення 
оперативно-розшукових заходів працівниками поліції було затримано 4-х осіб, 
яким в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину. 

 

 

 
 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Встановлення “розумних” камер 

відеоспостереження на території  

м. Суми  з можливістю розпізнавання 

облич, номерних знаків автомобілів 

тощо 

-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 по 

відношенню до нього злочину» 

-Опрацювання питання з боку Сумської 

міської ради щодо дольової участі з 

ОСББ при проведенні ремонтних робіт 

по встановленню на будинках камер 

відеоспостереження. Впровадження в 

діяльнсіть так званої програми 

«Безпечний будинок» 

 

Безпечні  
вулиці 

Центр міста та Комсомольська 
адміністративна дільниця 

 

Вул. Н.Р. Стрілки 

 

Район Універмагу “Київ”  

 

Центральний ринок 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ 



З незаконного обігу вилучено 

близько 3 кг наркотичних 
речовин, 400 гр. психотропних 
речовин та більше тисячі рослин 
коноплі. 

Затримано 3 громадян міста які 
здійснювали розповсюдження  
наркотичних речовин шляхом 
закладки. 

Безпечні  
вулиці 

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ  
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

339 
НАРКОЗЛОЧИНИ 

6828 
ВИЯВЛЕНО 
АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ В 
ПУБЛІЧНИХ МІСЦЯХ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 

-недобудова по вул. Я.Мудрого 49; 

-розважальні та торгівельні заклади,  
які працюють в нічний час 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

В Сумському ВП  на обліку перебуває  942 
особи. Серед яких: 

- 305 осіб, які вчиняють домашнє 
насильство  

- 95 осіб  під адміністративним наглядом 

-504 особи, що формально підпадають під 
дію ЗУ “Про адміністративний нагляд за 
особами, звільненими з місць 
позбавлення волі” 

-38 осіб, засуджених за вчинення злочинів 
невиликої та середньої тяжкості 

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

Протягом звітного періоду : 

Провела більше 2000 відвідувань 
за місцем проживання, під час 
яких проводились заходи 
профілактичного характеру 

 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Що треба зробити? 

 
-Започаткувати нові напрямки профілактичної 
роботи з населенням; 

 

- Посилити контроль за дотриманням 
піднаглядними правил адміністративного нагляду 

 

- Поліпшення якості проведення профілактичних 
перевірок за місцем мешкання осіб, які 
знаходяться на обліку в поліції з обговоренням їх 
поведінки з місцевими мешканцями 

 

- Активізувати превентивну роботу в публічних 
місцях, пов’язаних  із вживанням алкогольних 
напоїв 

47 



Безпечне  
житло, оселя 07 



РОЗКРИТО 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 1 млн 102 тис грн 

3 млн 75 тис грн 

122 

4 

Безпечне житло,  
оселя 

РОЗКРИТО 

1503 
КРАДІЖКИ 

ЗАТРИМАНО 

ШКОДА 

260 
ШАХРАЙСТВ 

Місце скоєння крадіжки 

Квартира 

Приватний будинок 

Дачі, гаражі, авто. 

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ 

Вільний доступ 

Підбір ключа, віджим вікон 

Сканування сигналізації 

 

 

Види шахрайства 

-Під час купівлі товарів через мережу Інтернет 

-Під виглядом працівників банківських структур 

-Під виглядом соціальних працівників 

-Нібито за звільнення близьких людей від 
відповідальності 

 Типова жертва 

-Особи похилого віку  

-Людина, що шукає занадто “привабливі” 
пропозиції в Інтернеті 

-Люди, які необізнані з особливостями 
роботи державних установ та банків  

ПОВЕРНУТО МАЙНА / 
ВІДШКОДОВАНО 

1 млн 26 тис грн 

3 млн 555 тис грн 

624 

14 



Що треба зробити? 

-Розробити та розповсюдити пам’ятку “Як не 
стати жертвою злочинців та захистити своє 
майно” 

-Проводити інформаційну кампанію, 
спрямовану на захист населення від 
злочинних дій 

-Проводити роз’яснювальну роботу щодо 
взяття житла мешканців міста під охорону УПО 
в Сумській області ДПО НПУ 

-Проведення роз’яснювальної роботи на 
поліцейських дільницях та збільшення 
кількості зустрічей з боку ДОП  серед осіб 
похилого віку 

-Продовжити практику розміщення в місцях 
масового скупчення громадян, у транспорті, 
на білбордах, у ЗМІ інформації 
профілактичного характеру 

 

 

- Розміщено на білбордах, на рухомих рядках, у ЗМІ, в місцях масового 
скупчення громадян, у транспорті роз’яснювальну інформацію щодо 
попередження злочинів 

- Проведено більше 50 зустрічей з мешканцями міста, на яких 
обговорювалось питання співпраці та доводилась інформація “Як не стати 
жертвою  злочину” 

- Додатково здійснювалось патрулювання вулиць міста та проведення 
превентивних заходів за рахунок особистого часу з боку працівників 
поліції Сумського ВП, УПП в Сумській області ДПП НПУ, УПО в Сумській 
області ДПО НПУ 

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 



Безпека 
дітей 08 



Безпека дітей 

5 
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ  З 

ДІТЬМИ 

27 
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
Складено 589 адміністративних протоколів. 

Відносно дорослих - 422. 

За невиконання обов’язків по вихованню дітей – 209. 

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів – 7. 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 7. 

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього – 7. 

Відносно неповнолітніх складено адміністративних протоколів – 167. 

В дитячих закладах було проведено 45 лекцій та бесід на правову тематику та на тему 

щодо дій в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу; 

Що треба робити іншим  службам 
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. 

Активізувати залучення дітей щодо залучення дітей до участі у мистецьких, 

розважальних та спортивних заходах і змаганнях.  

Що треба зробити? 
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 і відносно них. 

Впровадження в практичну діяльність поліції термінових заборонних приписів 

стосовно кривдника, в першу чергу  які вчиняють насильство відносно дітей. 

Створення відеороликів профілактичного характеру для розповсюдження в 

навчальних закладах. 

128 Випадків зникнення 
дітей 

29.05.2018 близько 07.54 надійшло повідомлення про те, що гр. Д., 

тимчасово переміщена особа з Луганської області, мешкає по вул. 

Р.Корсакова, зачинилась у квартирі з дитиною своєї подруги, якій 4 роки, 

та погрожує її вбити. Вимагає, щоб їй привезли її дитину, гр. Д., 2014 р.н., 

яку вона 29.05.2018 самовільно віддала до дитячого будинку м. Суми з 

особистих міркувань. Дану громадянку було затримано та в подальшому 

повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 147 КК 

України (захоплення заручника) 

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 

ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ 7 

128 Знайдено дітей 

Випадки накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям 

7 

07.06.2018  близько 16.20 на подвір’ї по вул.Г.Кондратьєва, 123, малолітній гр. П. , 2008 р.н., з дозволу та 

в присутності батька гр. П.. 1977 р.н., та малолітньої сестри гр. П., 2017 р.н., з метою розважитись 

підпалив банку з мисливським порохом виробництва часів колишнього СРСР. Внаслідок спалаху пороху 

отримали тілесні ушкодження: гр. П., 1977 р.н. госпіталізований в опікове відділення Сумської обласної 

клінічної лікарні з діагнозом: термічний опік 10-12% тіла 2–3 ступенів, опіковий шок, опік дихальних шляхів 

під питанням; гр. П., 2008 р.н., госпіталізований до реанімаційного відділення СОКЛ з діагнозом: 

термічний опік 26-27 % 2-1 ступенів в області голови та шиї, правого плеча, передпліччя, правого стегна, 

гомілки, опік дихальних шляхів, опіковий шок 2-го ступеня; гр. П., 2017 р.н., госпіталізована до 

реанімаційного відділення СОКЛ з діагнозом: термічний опік 9-10% 1-2 ступенів в області обличчя, 

опіковий шок 1-го ступеня. Зі слів батька, порох 06.06.2018  знайшов його малолітній син у нежилій 
незачиненій квартирі по вул.Г.Кондратьєва ,123 в м.Суми.  
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Домашнє (сімейне)  
насильство 

1068 
ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ 

ВИНЕСЕНО ОФІЦІЙНИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ 
ЩОД НЕДОПУЩЕННЯ ДОМАШНЬОГО 

НАСИЛЬСТВА 

492 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО  
НАСИЛЬСТВА З БАТЬКАМИ 

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 

-Впровадження в практичну діяльність поліції 
термінових заборонних приписів стосовно 
кривдника 

 

ПРИТЯГНУТО ДО 

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СТ.173-2 КУпАП 
493 

100% 

37 

1292 

27 НАПРАВЛЕНО ДО ЦЕНТРУ 
СОЦІАЛЬНОЇ  РЕАБЛІТАЦІЇ  



Зброя, 
вибухівка 10 



40 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  

ЗБРОЄЮ 

3 
ПОДІЇ, З 

ВИКОРИСТАНН
ЯМ ЗБРОЇ  

8330 
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

60 
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ 
ЗБРОЇ 

101 
ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО  

ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 
-Посилити контроль за правилами зберігання та 
поводження з мисливською вогнепальною нарізною 
зброєю 

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

-Продовжити проведення превентивних роз'яснювальних 
заходів щодо добровільної здачі зброї серед осіб, які 
брали учать в АТО та ООС 

-Залучення працівників кінологічної служби до 
відпрацювання вокзалів, автостанцій та інших можливих 
місць надходження зброї до міста 

       Поліцейські заходи 
-Відпрацювання залізничних вокзалів та станцій, 
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 

- Проведення превентивних заходів серед осіб, які 
перебували в зоні АТО  та ООС, щодо добровільної 
здачі зброї  

13 
 

Гранат 

909 
Одиниць 

боєприпасів 
вилучено  



Довіра 
громадян 11 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри 

2235 
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 

225/112 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИЦТВОМ ВІДДІЛУ Більше 50 

12 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 

Унікальні приклади 
спільної дії поліції та громади 
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо) 
 
- Постійна участь протягом 2018 року в забезпеченні 
охорони публічного порядку під час проведення 500 
масових заходів на території м.Суми, пов'язаних з 
відзначенням державних та релігійних свят, 
концертів, мітингів, спортивно-розважальних та 
інших заходів 
 
-Участь у проведенні  обговорення питань 
життєдіяльності міста, які мають суспільний значний 
резонанс 
 

- Участь інспекторів ювенальної превенції у 
проведенні спортивних змагань спільно  з 
неповнолітніми в таборах відпочинку під час  
літнього оздоровчого сезону 
 

- Участь у заходах щодо недопущення виникнення 
випадків нетерпимості на ґрунті расової чи 
національної належності (зустрічі з представниками 
общин національних меншин, які мешкають на 
території міста, представниками консульств  
іноземних  держав) 
 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯТО 
КЕРІВНИЦТВОМ ВІДДІЛУ 

304 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

2235 



Нагальні  
потреби  
поліції 12 



Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  
проблеми? 

1. Співпраця із Сумською міською радою та 
забудовниками щодо вирішення питання 
по забезпеченню поліцейських  житлом, 
шляхом його придбання чи надання у 
службове користування. 

2. Залучення фінансування з боку Сумської 
міської ради в рамках реалізації програми 
“Правопорядок”, громадських організацій 
та інших підприємств. 

3. Виділення субвенцій на потреби поліції з 
боку міської влади та депутатського 
корпусу. 

4. Розроблення нових комплексних 
програм спрямованих на забезпечення 
правопорядку на території  м. Суми. 

 

 

 

 

 

1. Вирішення питання забезпечення поліцейських житлом з боку 
Сумської міської ради. 

2. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі Сумського 
ВП  та інших приміщень, які використовуються поліцією. 

3. Придбання нового автотранспорту (мікроавтобусу) для чергової 
частини Сумського ВП. 

4. Здійснення ремонту існуючого автотранспорту та придбання пально-
мастильних матеріалів для нього. 

5. Придбання комп’ютерної техніки та іншого  офісного обладнання. 
 


