ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА
ГУНП в Миколаївській області
розроблено Харківським інститутом
соціальних досліджень
за підтримки ПРООН
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Загроза
бойових
дій

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

Що треба зробити?

ГОТОВНІСТЬ,
ЗАХОДИ
1.При оголошенні сигналу “тривога” увесь атестований склад
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.Вводяться в дію плани “Заручник”, “Гром”, “Сирена”,
встановлюється мобільні блок-пости.
6.Створюється оперативний штаб для управляння силами та
засобами.
7.На момент ведення бойових дій управляння здійснює штаб
ООС.
8.Поліція виставляє додаткові групи/наряди для охорони майна
громадян та попередження випадків мародерства.
9.Поліція забезпечує охорону пунктів евакуації та шляхів до них.

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 яки 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.
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Персонал
поліції

Персонал
поліції

Покарано. За що?
До дисциплінарної відповідальності було
притягнено 777 працівників. Серед них:

1934
ЧОЛОВІКИ

2554
КІЛЬКІСТЬ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЗАДІЯННЯ У ЗАХОДАХ
КРІМ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Окрім виконання прямих
функціональних обов’язків,
працівники органу поліції
постійно залучаються до несення
служби на блок-постах, охороні
адміністративних будівель, для
охорони публічного порядку на
масових заходах та патрулювання

620
ЖІНКИ

2015

З ДОСВІДОМ
РОБОТИ БІЛЬШ
НІЖ 3 РОКИ

НЕКОМЛЕКТ. НАВАНТАЖЕННЯ
НА ОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Некомплект складає 337
працівників (11,7 %)
Найбільше не вистачає
працівників підрозділів патрульної
поліції (17,9 %), що створює
додаткове навантаження на інших
працівників.
За звітний період звільнено 165
осіб, з них: 148 – за власним
бажанням, 0 – по досягненню
пенсійного віку, 17 - за
порушення дисципліни

Відправлено на навчання 134
кандидатів

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 в органі
поліції не працював жоден
прикомандирований працівник
поліції інших ГУНП

8 – за порушення термінів розгляду звернень
громадян
1 - за нетактовну та грубу поведінку під час
спілкування з громадянами
59 - за невиконання вимог кримінальнопроцесуального законодавства

Нагороджено, заохочено. За
що?
Загалом заохочено 413 працівників поліції. Серед
них:
1 – за розкриття тяжких злочинів
412 – За сумлінне виконання службових обов’язків
Серед заохочень були – цінні подарунки, почесні
грамоти, подяки від голови облдержадміністрації
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Повідомлення
громадян

Швидкість прибуття поліції на
місце події

Повідомлення
громадян

Середній час прибуття: по місту - 12 хв. 00 сек.
По районам області – 26 хв. 51 сек.
По районах області щодобово на службу у
середньому заступало 25 нарядів ГРПП.

201 576
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ

552
190 636

ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРИЙНЯТО ТА ОБРОБЛЕНО
У СЕРЕДНЬОМУ ЗА ДОБУ.

ВИЇЗДІВ НА
МІСЦЕ ПОДІЇ

В м. Миколаєві щодобово заступало 19
нарядів УПП в Миколаївській області.

Структура злочинності по видах
Пограбування – 2,5 %
Розбої – 0,3 %

2 708
18 870 111927
ЗЛОЧИНІВ
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Адмінправопорушень
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Розкрито тяжких злочинів

Крадіжки – 48 %
Хуліганство – 0,3 %

177

РОЗКРИТО ОСОБЛИВО
ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ

Угон – 1 %
Шахрайство 8,8 %

ТТУ - 0,4 %
Спричинення інших ТУ– 7 %
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Безпечні
дороги

Безпечні
дороги

163

Причини
ДТП
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ

-Перевищення швидкості

205

-Порушення правил маневрування

УГОНИ

3646
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ДТП

ТОП -3
АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК
1. Дільниця траси державного значення
Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (М-14)
2. Дільниця траси державного значення
.
траси Благовіщенське – Миколаїв (через
Вознесенськ) (Н-24)
3. Дільниця траси Дніпро – Миколаїв (Н-11)

1301

ПОСТРАЖДАЛО
ОСІБ

107

ЗАГИНУЛО
ОСІБ

180

ПОСТРАЖДАЛО
ДІТЕЙ

3725
КОЛИ ЧАСТІШЕ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ?

У світлу пору доби

-Недотримання дистанції
-Проїзд на забороняючий сигнал світлофора
-Порушення правил проїзду перехресть

УПРАВЛІННЯ АВТО НА
ПІДПИТКУ(ст. 130 КУпАП)

ПО ВИДАХ ТРАНСПОРТУ

67%

ЛЕГКОВІ

14%

ВАНТАЖНІ

4%

МОТО

Заходи з покращення
ситуації (саме поліція, у співпраці)
-Розміщення
соціальної
реклами
дотримання Правил дорожнього руху

щодо

-Проведення зустрічей у навчальних закладах,
автошколах та установах задля формування
нетерпимого ставлення до керування авто на
підпитку
-Роздача пам’яток
порушення ПДР

з

переліком

санкцій

за

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

Безпечні
дороги

ПРИКЛАДИ ДТП
Й РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

20 липня 2018 року о 04.00 до ЧЧ Кривоозерського ВП Врадіївського ВП
ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що
на 298 км. автодороги М-05 "Київ-Одеса" поблизу смт. Криве Озеро скоєно ДТП.
Виїздом СОГ на місце події встановлено, що водій маршрутного автобуса
"ФОЛЬКСВАГЕН ЛТ 46", рухаючись по маршруту "Одеса-Гомель" на 289 км.
автодороги М-05 "Київ-Одеса", поблизу смт. Криве Озеро, Кривоозерського
району, Миколаївської області здійснив зіткнення з вантажним автомобілем
"ІНТЕРНАЦІОНАЛ", який стояв на полосі розгону в попутному напрямку, водій,
мешканець м. Одеса. В наслідок ДТП водій маршрутного автобуса та 4 пасажири
загинули на місці та 12 пасажирів з різними тілесними ушкодженнями
госпіталізовані до Кривоозерської ЦРЛ.
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 передано до суду для розгляду та
прийняття рішення.
В подальшому було забезпечено патрулювання нярядами патрульної поліції
небезпечних ділянок траси Київ-Одеса М-05.

Що треба зробити задля
покращання безпеки руху у
районі
-Провести обговорення змін
транспортної інфраструктури міста
-Відновити, або нанести дорожню
розмітку, в тому числі пішохідних
переходів
-Виділити додаткові зони паркування
біля міського ринку
-Встановити обмежувачі швидкості
(“ліжачі поліцейські”) біля дитячої
музичної школи
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Безпечні
вулиці

Хто жертви?

Безпечні
вулиці

Фактори ризику для жертв:
-Стан алкогольно сп’яніння;

58
ХУЛІГАНСТВ

35

ВСТАНОВЛЕНО
ПОРУШНИКІВ

-Рухався сам в темний час доби в слабо
освітленому місці

5

ЗАТРИМАНО

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

829

ДРІБНЕ
ХУЛІГАНСТВО

Хто злочинці?
Tиповий злочинець:

555
ПОГРАБУВАННЯ ТА РОЗБІЙ

329

ВСТАНОВЛЕНО
ПОРУШНИКІВ

135

ЗАТРИМАНО

ПОВЕРНУТО МАЙНА /

1 111 000 грн. ВІДШКОДОВАНО

-Не працює
-Зловживає алкоголем , наркотиками
-Раніше притягався до відповідальності
-Вік 17 – 38 років

Безпечні
вулиці

Що треба зробити?
-Збільшити кількість патрулів у означених
місцях в темний час доби

МІСЦЯ СКОЄННЯ
ЗЛОЧИНІВ

Центр міста.
Миколаївський центральний
ринок.
Ринок «Колос».
Автовокзал Миколаїв
Залізничні вокзали, автобусні
станції, ринки розташовані на
території районів області

-Відновити освітлення в місцях, де найчастіше
скоюють злочини

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ

27 липня в м. Вознесенську, дві невідомі
особи, в масках, перестрибнувши через
ворота,
проникли
на
територію
домоволодіння,
розташованого
по
вул.Берегового, проникли до будинку, та
із застосуванням фізичного насилля, яке є
небезпечним для життя та здоров’я,
відкрито заволоділи грошовими коштами
в сумі 3 тис. 700 гривень, 23 тис.
російських рублів, мобільним телефоном
марки «Samsung».
Проведеними поліцією оперативно розшуковими заходами встановлено, та
затримано осіб злочинців.
26 вересня кримінальне провадження
відносно
осіб
злочинців
з
обвинувальними актами скеровано до
Вознесенського районного суду.

23 липня невідома особа, перебуваючи у
приміщенні кредитної установи "Швидко
Гроші" розташованої в м. Миколаєві по
пр.
Богоявленський,
погрожуючи
фізичною розправою і предметом зовні
схожим
на
пістолет,
заволоділа
грошовими в розмірі 1 тис. 500 гривень.
Вже
24
липня
невідома
особа,
перебуваючи у приміщенні кредитної
установи "Швидко Гроші", розташованої в
м. Миколаєві по вул. Погранична,
погрожуючи предметом схожим на
пістолет, заволоділа грошовими коштами,
в розмірі 23 тис. гривень.
Проведеними оперативно - розшуковими
заходами встановлено, що вказані
злочини було скоєно однією особою,
якого було затримано та обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою.
30 серпня кримінальне провадження з
обвинувальним актом відносно особи
злочинця направлено до Інгульського
районного суду м. Миколаєва.

-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 у відношенню нього злочину».

Безпечні
вулиці

Що треба зробити?

17

528

ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В СТАНІ
АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ
ОКОВИТОЮ

812
НАРКОЗЛОЧИНИ

За допомогою
громадськості було
виявлено акти нелегальний
продаж алкогольних
напоїв.
Заклади закрито, партію
контрафактного алкоголю
вилучено
З незаконного обігу
вилучено 15 кг
наркотичних речовин

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ

ПІДОБЛІКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

Місця підвищеної небезпеки:
-Залізничний вокзал Миколаїв
Пасажирський;
-Ринок «Колос»;
-Район Міжміського автовокзалу

На обліку поліції перебуває 5146
осіб, що є на обліку в поліції.
Серед них:
- 2625 раніше засуджених
- 1771 сімейний бешкетник
- 214 осіб під адміністративним
наглядом
-536 осіб, що засуджені до
покарання, не пов’язаного з
позбавленням волі

Протягом звітного періоду :
Провела 22144 відвідувань за
місцем проживання
Було проведено 9965
профілактичних бесід

-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
- Обмежити час продажу алкогольних
напоїв з 20.00 до 07.00
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Безпечне
житло, оселя

Місце скоєння крадіжки
Квартира

Безпечне житло,
оселя

9 195
КРАДІЖКИ

Приватний будинок

Дачі, гаражі
СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ

129

ЗАТРИМАНО

2 839

РОЗКРИТО

12 248 000
4 366 000

ШКОДА
ПОВЕРНУТО МАЙНА /
ВІДШКОДОВАНО

Вільний доступ
Злам дверей, вікон, воріт

Види шахрайства
-Під час купівлі товарів через мережу Інтернет
-Під виглядом працівників банківських структур
-Нібито за звільнення
відповідальності

1 661
ШАХРАЙСТВО

20

ЗАТРИМАНО

473

РОЗКРИТО

людей

від

Типова жертва

5 513 000
578 000

близьких

ШКОДА
ПОВЕРНУТО МАЙНА /
ВІДШКОДОВАНО

-Людина, що нехтує
особистого майна

правилами

зберігання

-Людина, що шукає занадто “привабливі” пропозиції
в Інтернеті
-Занадто довірливі люди, або такі, що необізнані з
особливостями роботи державних установ та банків

Що треба зробити?

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ?

-Надіслано 635 запитів
до банківських установ
в рамках розслідувань
-Надіслано 132 запити
до мобільних
операторів
-До територіальних
відділів та відділень
направлено зразок
пам'ятки "Як не стати
жертвою злочинів" з

метою її
розповсюдження
серед громадян
Систематично
проводилась робота з
висвітлення в ЗМІ
питань профілактики
правопорушень
-

-Забезпечити
залучення
представників
сільських рад та соціальних працівників до
проведення рейдів з відвідування осіб
похилого віку, проведення роз’яснювальної
роботи
з
родичами,
розповсюдження
пам'яток "Як не стати жертвою злочинів«;
Провести
інформаційну
кампанію,
спрямовану на захист персональних даних
громадян від шахраїв;
- Проводити роз'яснювальну роботу серед
населення про необхідність своєчасного
звернення до правоохоронних органів з
інформацією
про
скоєні
протиправні
посягання, або якщо проти них було скоєно
злочин
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Безпека
дітей

Що робила поліція?

Безпека дітей

454

234
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

14
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ З
ДІТЬМИ

453
234

Випадків зникнення
дітей
Знайдено дітей

Злочинів проти дітей

2

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ

89

Випадки накладення
стягнення за продаж
алкоголю дітям

06.02.2018 у вечірній час жінка вийшла на балкон, де самостійно
народила дитину. Після пологів вона закрила своєю рукою немовляті
рот, а іншою рукою перерізала пуповину ножицями, та декілька разів
нанесла йому колоті рани тими самими ножицями та залишила тіло
дитини на балконі. 07.02.2018 в ранці матір винесла тіло немовляти де
викинула його до сміттєвого контейнеру.

складено 2533 адміністративних протоколів.
Відносно дорослих- 2329
За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 2144;
За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових
виробів – 89;
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 95;
За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 1.
Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 204.
Розшукано 453 безвісно-зниклих неповнолітніх.
В дитячих закладах було проведено 801 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 в 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 в їхньому відношенні.
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Домашнє
(сімейне)
насильство

Домашнє (сімейне)
насильство

100%

4014

2949

Що треба зробити?

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ
НА АДРЕСУ

ПРИТЯГНУТО ДО
АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТ.173-2 КУпАП

ПОСТУПИЛО ВИКЛИКІВ

-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

0

СКЛАДЕНО
ЗАБОРОННИХ ПРИПИСІВ

90

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

110

НАПРАВЛЕНО ДО ЦЕНТРІВ –
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

5507

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ
БЕСІД НА ТЕМУ ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА

09

Зброя,
вибухівка

Поліцейські заходи

Зброя, вибухівка

215

20

11

12

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ
ЗБРОЄЮ

ПОДІЇ,
ПОВ’ЯЗАНІ З
ВИБУХІВКОЮ

КИЛОГРАМИ
ВИБУХІВКИ
ВИЛУЧЕНО

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ
ПРЕДМЕТАМИ

25435 163 14852 2954
КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ
ЗБРОЇ

ВИЛУЧЕНО
НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ

ОДИНИЦЬ БОЄПРИПАСІВ
ВИЛУЧЕНО

ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНО
ЗБРОЇ, ВИБУХІВКИ

-Відпрацювання
залізничних
вокзалів,
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;

Що треба зробити?
-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 за при добровільній
здачі зброї.
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Довіра
громадян

Довіра громадян

Що треба зробити?
- Збільшити кількість позитивних
контактів поліції та населення району;

51

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

НАЛАГОДЖЕНО ЕФЕКТИВНУ
ВЗАЄМОДІЮ З ГРОМАДСЬКИМИ
ФОРМУВАННЯМИ ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
БЕЗПЕКИ

- Покращити інформування жертв
злочинів про хід розслідування їх
справ;

73986
КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ПОЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ

35 %
ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ

34 %
11999

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ
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

489
455/624
КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛО
КЕРІВНИЦТВО ГУНП / КЕРІВНИЦТВО
ВІДДІЛІВ ТА ВІДДІЛЕНЬ

14 435
ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

61

ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ

3031

МАТЕРІАЛІВ
ПРО РОБОТУ ПОЛІЦІЇ
У ЗМІ/ІНТЕРНЕТІ

14011
ОПРАЦЬОВАНО /
ВЖИТО ЗАХОДІВ

За
кожним
зверненням
проводиться
ретельний
розгляд та приймається
обґрунтоване рішення
Частина
звернень
розглядається керівництвом
територіальних відділів та
відділень поліції області

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 області, також щомісяця за участі керівництва поліції
проводяться брифінги, прес-конференції, круглі столи
тощо за участю ЗМІ та громадськості.
Спільно з Громадською організацією «Миколаївська
обласна організація ФСТ «Динамо», Національним
олімпійським комітетом України, Федерацією легкої
атлетики України, громадською організацією «Фонд
братів Павлюченків», а також іншими зацікавленими
відомствами та організаціями протягом 2018 року
проведено ряд спортивних і розважальних заходів
спрямованих на популяризацію здорового способу
життя.
02.11.2018 проведено у формі «флєшмобу» футбольний
матч під гаслом «Ми – одна команда!», у якому взяли
участь змішані команди співробітників ювенальної
превенції ГУНП, Миколаївського центру ювенальної
пробації та неповнолітні, які перебувають на
профілактичних обліках.
У 2018 році ГУНП, спільно з УПП в м. Миколаєві та
представниками ГУ ДСНС в області, у громадських місцях
м. Миколаєва систематично проводило розважальнопоказові заходи із демонстрацією фотовиставки про
діяльність поліції, виставки техніки та обладнання
поліцейських, засобів оборони, зразків озброєння тощо.
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Нагальні
потреби
поліції

Нагальні потреби
поліції
Чого потребує поліція?
1. Потреба
у
технічних
засобах
контролю за станом правопорядку на
вулицях та інших громадських місцях.
На теперішній час на території
області
необхідно
встановити
додатково 354 відеокамер, з яких
200 – на території Миколаївської
області, 154 – у м. Миколаєві.
2. Потреба у коштах на проведення
реконструкції будівлі для постійної
дислокації Управління «КОРД» ГУНП
області (за адресою: м. Миколаїв,
вул. Колгоспна, 14-У) та відсутність
фінансування на матеріально-технічні
потреби стройового підрозділу.
3. Потреба у коштах на придбання для
груп реагування патрульної поліції
ГУНП області 27 індивідуальних
нагрудних відеореєстраторів, 18
«Драгер
Алкотестерів»
та
5
автомобілів.

4. Необхідність
у
відкриті
18
поліцейських станції на територіях
районів області.

Як планується вирішувати
проблеми?
- Передбачити в бюджеті обласного центру
та області фінансування на придбання та
встановлення на території м. Миколаєва та
області необхідної кількості пристроїв
відеоспостереження
з
функціями
відеоаналітики;
- В рамках регіональних комплексних
програм профілактики злочинності регіонів
області забезпечити фінансування щодо
обладнання поліцейської станцій на
територіях районів області;
- В рамках «Комплексної програми
профілактики
злочинності
та
вдосконалення
системи
захисту
конституційних прав свобод громадян у
Миколаївській області на 2017 – 2021
роки» забезпечити придбання для ГРПП
необхідних матеріально-технічних засобів.

