
ЗВІТ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ГРОМАДИ ДМИТРІВСЬКОЇ ОТГ

про стан дотримання правопорядку на поліцейській дільниці, ужиті заходи 

із запобігання правопорушенням та підвищення довіри населення до 

поліції
за 9 місяців (січень-вересень) 2020 року

Протягом звітного періоду поліцейськими офіцерами громади (далі – ПОГ) 
було складено 416 адміністративних матеріалів. 

Проведено поквартальну аналітику щодо видів порушень:
1 

квартал
2 

квартал
3 

кварта
л

Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці 
і здоров'я населення

3 1

Адміністративні правопорушення, що посягають на 

власність
1 1 4

Адміністративні правопорушення у сільському 

господарстві.
Порушення ветеринарно-санітарних правил

 2

Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі 
шляхового господарства і зв'язку

54 51 53

Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав 

громадян, житлово-комунального господарства та 

благоустрою

6 5 1

Адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку
102 16 72

Адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління
18 12 14

181 88 147

В ІІ кварталі зменшення показника обумовлено тим, що в період карантину мешканці 
знаходилися на самоїзоляції.

Кількість правопорушень в квартальному розрізі

181

88

147

1 квартал 2 квартал

3 квартал



Також було проведено аналітику правопорушень щодо видів. Більшість з порушень, а саме 

190 - адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську 

безпеку

4 6 2

158

12

190

44

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО
ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА
ТРАНСПОРТІ, В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА
І ЗВ'ЯЗКУ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ
ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
БЛАГОУСТРОЮ

 

ст
ат
тя

ча
ст
ин
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в
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Вс
ьо

го

Адміністративні 
правопорушення в галузі 
охорони праці і здоров'я 

населення

44 3 Порушення правил щодо 

карантину людей
4  4

Адміністративні 
правопорушення, що 

посягають на власність

51  Дрібне викрадення чужого 

майна
4 2 6

Адміністративні 
правопорушення у 

сільському господарстві.
Порушення ветеринарно-
санітарних правил

106 2 Незаконний посів або 

незаконне вирощування 

снотворного маку чи 

конопель

2  2

121  Порушення водієм правил 

керування транспортним 

засобом, правил 

користування ременями 

безпеки або мотошоломами

7 16 23

121 1 Експлуатація водіями 

транспортних засобів, 
ідентифікаційні номери 

складових частин яких не 

відповідають записам у 

реєстраційних документах

  0

Адміністративні 
правопорушення на 

транспорті, в галузі 
шляхового господарства і 
зв'язку

121 5 Порушення вимог 
законодавства щодо 

встановлення і 
використання спеціальних 

світлових або звукових 

сигнальних пристроїв

  0



122  Перевищення встановлених 

обмежень швидкості руху, 
проїзд на заборонний 

сигнал регулювання 

дорожнього руху та 

порушення інших правил 

дорожнього руху

1 10 11

125   Інші порушення правил 

дорожнього руху
 1 1

126  Керування транспортним 

засобом особою, яка не має 
відповідних документів на 

право керування таким 

транспортним засобом або 

не пред'явила їх для 

перевірки, або стосовно 

якої встановлено тимчасове 

обмеження у праві 
керування транспортними 

засобами

37 66 103

127  Порушення правил 

дорожнього руху 

пішоходами, 
велосипедистами та 

особами, які керують 

гужовим транспортом, і 
погоничами тварин

5 9 14

130  Керування транспортними 

засобами або суднами 

особами, які перебувають у 

стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та 

швидкість реакції

 3 3

132 1 Порушення правил 

дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів та 

правил проїзду 

великогабаритних і 
великовагових 

транспортних засобів 

автомобільними дорогами, 
вулицями та залізничними 

переїздами

 3 3

152  Порушення державних 

стандартів, норм і правил у 

сфері благоустрою 

населених пунктів, правил 

благоустрою територій 

населених пунктів

8  8Адміністративні 
правопорушення в галузі 
житлових прав громадян, 
житлово-комунального 

господарства та 

благоустрою
154  Порушення правил 

тримання собак і котів
3 1 4



173  Дрібне хуліганство 6 4 10

173 1 Поширювання неправдивих 

чуток
1 1 2

173 2 Вчинення домашнього 

насильства, насильства за 

ознакою статі, невиконання 

термінового заборонного 

припису або 

неповідомлення про місце 

свого тимчасового 

перебування

47 12 59

173 3 Виготовлення та 

пропаганда георгіївської 
(гвардійської) стрічки

1  1

175 1 Куріння тютюнових 

виробів у заборонених 

місцях

6 10 16

176  Виготовлення, зберігання 

самогону та апаратів для 

його вироблення

5 1 6

177  Придбання самогону та 

інших міцних спиртних 

напоїв домашнього 

вироблення

21 18 39

Адміністративні 
правопорушення, що 

посягають на громадський 

порядок і громадську 

безпеку

178  Розпивання пива, 
алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом 

місцях або поява у 

громадських місцях у 

п'яному вигляді

27 30 57

184  Невиконання батьками або 

особами, що їх замінюють, 
обов'язків щодо виховання 

дітей

3 2 5

185   Злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі 
поліцейського, члена 

громадського формування з 
охорони громадського 

порядку і державного 

кордону, 
військовослужбовця

1  1

187  Порушення правил 

адміністративного нагляду
21 15 36

Адміністративні 
правопорушення, що 

посягають на встановлений 

порядок управління

192  Порушення громадянами 

строків реєстрації 
(перереєстрації) нагородної, 
вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і правил 

взяття її на облік

2  2

 Всього 212 204 416



ПОГ вживаються заходи із запобігання та протидії правопорушенням і 
підвищення рівня довіри населення до поліції, зокрема в умовах запровадженого 

карантину.
Налагоджено співпрацю з керівниками установ, організацій, підприємцями 

головами фермерських господарств, які розташовані на території Дмитрівської 
ОТГ. Здійснювалося патрулювання в нічний та денний час населених пунктів, 
які входять до складу об’єднаної територіальної громади, також здійснювалася 

охорона публічного порядку під час поминальних днів, відвідувалися сім’ї СЖО, 
перевірялися власники мисливської гладкоствольної та нарізної зброї, 
проводилася роз’яснювальна робота серед населення та власників закладів 

торгівлі щодо поширення коронавірусної інфекції «COVID - 19», та як запобігти 

її поширенню, також роз’яснено положення ст. 152 КУпАП (Порушення 

державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, 
правил благоустрою територій населених пунктів).

Неодноразово проводилися профілактичні заходи, бесіди з молоддю та 

учнями закладів освіти, розташованих на підвідомчій території.
Систематично здійснюється робота з особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, з особами які вчиняють домашнє насильство в сім’ї та 

перебувають на обліку.
Також проводилися рейди по водоймищах під час нересту риби, 

здійснювався об'їзд полезахисних лісових смуг на факт виявлення осіб, що 

здійснюють незаконну вирубку, випилку дерев.
Діалог з громадою проводиться через офіційну сторінку в соціальній мережі 

Фейсбук (https://www.facebook.com/DmytrivskaOTG/), із особистої сторінки 

поліцейського офіцеру громади, офіційний сайт громади (https://dmitrovka-

otg.gov.ua/), під час патрулювання та подворового обходу. 
ПОГ беруть участь в засідання робочих груп, комісійних виїздах. 
ПОГами сформовано на обговорено з керівництвом громади 

пропозиції щодо покращення безпеки громади: 
І. Підвищення якості дорожньої інфраструктури

 Забезпечити проведення капітального ремонту доріг з твердим покриттям з 
облаштуванням бордюрів, кюветів, системи відведення води з дорожнього 

покриття та тротуарів
 З метою зменшення кількості ДТП, в тому числі з важкими наслідками, 

облаштувати пішохідні переходи, облаштувати їх шумовою розміткою, 
пандусними спусками для дитячих та інвалідних колясок та забезпечити їх 

освітленням і встановити дорожні знаки щодо обмеження швидкості
 У зв’язку з невідповідністю кількості дорожніх знаків паспортам доріг та 

збільшенням інтенсивності руху на основних дорогах збільшити кількість 

дорожніх знаків та оновити наявні на основних дорогах в межах населених 

пунктів ОТГ
 З метою підвищення безпеки руху, особливо в ранковий час, коли більш 

інтенсивний рух транспорту, облаштувати тротуари та велосипедні доріжки в 

населених пунктах ОТГ



 З метою підвищення безпеки пасажирів облаштувати автобусні зупинки в 

населених пунктах ОТГ, де на даний час вони відсутні, забезпечити їх 

відповідними знаками і освітленням та заїздами
 Встановити інформаційні знаки з назвами вулиць в населених пунктах ОТГ, а 

також таблички з номерами будинків \там де вони відсутні\ для полегшення 

орієнтації водіїв екстрених служб (поліції, швидкої допомоги, пожежної 
команди тощо)

ІІ. Дотримання правил дорожнього руху

 Забезпечити регулярне патрулювання доріг району на предмет дотримання 

правил дорожнього руху та виявлення  водіїв, що перевищують швидкість, 
кермують в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, в т.ч. 
збільшити кількість патрулювань біля будинків культури і клубів в 

населених пунктах ОТ
 Звертати особливу увагу на дотримання правил дорожнього руху водіїв та 

неповнолітніх осіб, що кермують велосипедами, скутерами та 

мотоциклами
 Вживати дієвих заходів до водіїв, які неодноразово порушують правила 

дорожнього руху.
 Організовувати тематичні уроки та практичні заняття з безпеки 

дорожнього руху в навчальних закладах району впродовж березня-квітня 

кожного року.

ІІІ. Вуличне освітлення

 Забезпечити в населених пунктах ОТГ в темну пору доби ефективне та 

безперебійне освітлення вулиць, особливо в громадських місцях, шляхом 

проведення капітального ремонту наявного чи будівництво нових 

додаткових гілок мережі зовнішнього освітлення та реконструкцію вже 

існуючих з переведенням на використання альтернативних джерел 

виробництва електроенергії.
 Провести освітлення зупинок громадського транспорту в межах населених 

пунктів
 Провести освітлення парків, сквериків та місць масового відпочинку 

населених пунктах громади та доріг між населеними пунктами громади.
 Провести реконструкцію мереж вуличного освітлення

ІV. Екологія
 

 Організувати роботу громадських вбиралень, будівництво стаціонарних та 

встановлення пересувних біо-туалетів з створенням умов задоволення 

гігієнічних потреб
 Вживати заходи щодо виявлення правопорушень природоохоронного 

законодавства (проводити рейди) та притягати до відповідальності осіб, 



винних у підпалах, спалюванні сміття, сухої рослинності на полях, 
присадибних ділянках, не допускати підпалів лісових насаджень.

 Вживати заходи стосовно незаконної вирубки лісу, внаслідок чого 

пропадає вода в колодязях, і відбувається при цьому засмічення лісу 

дрібними гілками з зрубаних дерев та незаконної переробки 

пиломатеріалів
 Активізувати роботу із висадження насаджень на місцях вирубаних лісів
 Забезпечити централізований вивіз сміття в населених пунктах
 Для покращення екологічної безпеки мешканців Дмитрівської ОТГ та 

ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ провести паспортизацю 

сміттєзвалищ населених пунктів
 Забезпечити можливість запровадження рішень, які зобов’язували б усіх 

мешканців громади укладати договори на вивіз сміття. Такий підхід усуне 

явище стихійних сміттєзвалищ
 Придбати транспортні засоби спеціального призначення для комунального 

підприємства для забезпечення потреб громади в поліпшенні 
інфраструктури для комунального господарства

 Виготовити проектно-кошторисну документацію та забезпечити 

проведення робіт по будівництву системи централізованого 

водопостачання
 Провести прочистка існуючих та облаштування нових водовідвідних 

канав, кюветів, ливневих стоків вздовж шляхів та вулиць
 Провести санітарну очистку дерев, які знаходяться в аварійному стані та  

несуть небезпеку для пішоходів та транспортних засобів вздовж доріг 
загального користування

Даний звіт про підсумки діяльності за 9 місяців 2020 буде розміщено на 

офіційній сторінці та сайті громади. У зв'язку з обмежувальними заходами на 

період карантину, визначених Постановою КМУ № 211 від 11 березня 2020 року 

"Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID – 19", 

публічний звіт дільничних офіцерів поліції перед громадою буде презентовано в 

формі публікації на офіційному сайті, сторінці в мережі Facebook та 

розміщенням в інформаційному бюлетні Дмитрівської громади . 

Першочерговими питаннями покращення безпеки в громаді є 
розширення мережі покриття відеонаглядом всі села громади.

Пропозиція: прийняття рішення сільської ради про обмеження руху 

транзитних вантажних автомобілів по вул. Шкільна, Шевченко, 
Коцюбинського.

Дільничний офіцер СВ Знам’янського 

ВП ГУНП в Кіровоградській області                          _______________   М.Бургаз


