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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. 

4. Поліція постійно у взаємодії із 
іншими територіальними органами 
здійснює превентивні заходи 
направлені на недопущення 
дестабілізації ситуації в районі. 

 

 

Подільське УП 

РІВЕНЬ 

ЗАГРОЗИ 
       Рівень загрози оцінюється як 
помірний. Район знаходиться далеко 
від зони бойових зіткнень та 
кордону. На території району 
розташовані військові об’єкти та 
об’єкти критичної інфраструктури, які 
потребують особливої уваги.  
      Варто відзначити, що будь-які 
спроби дестабілізації обстановки в 
столиці можуть вплинути на ситуацію 
в державі в цілому. Саме тому 
поліція відслідковує оперативну 
обстановку та проводить 
превентивні заходи з метою їх 
недопущення. 
 

 

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 уводяться у дію спеціальні оперативні плани 
поліцейських операцій. Визначений особовий склад екіпірується 
відповідно до норм належності та виконує завдання, передбачені 
планами. 

6. Створюється оперативний штаб для управляння 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 Подільського 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. 
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Персонал 
поліції 02 



Покарано.  

 

До дисциплінарної відповідальності 
притягнено 14 працівників.  

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 масових заходах  

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 

Відібрано на посади 5 осіб, з них: 

 

- Дільничних офіцерів поліції – 4 

 

- Оперативних працівників - 1 

  

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

НЕКОМЛЕКТ.  НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ОДНОГО  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Некомплект складає 37 
працівників (12 %) 

Найбільше не вистачає слідчих       
(27 %), що створює додаткове 
навантаження на працівників – 
один слідчий у середньому 
розслідує 135 проваджень. 

За звітний період звільнено 25 
осіб 

Нагороджено, заохочено.   
Загалом заохочено 50 працівників поліції. Серед 
них: 

12 - за розкриття тяжких злочинів  

38 – за сумлінне виконання службових обов’язків 

Серед заохочень були – премії, почесні грамоти, 
подяки від голови райдержадміністрації та 
начальника управління поліції 

 

203 

81 

260 КІЛЬКІСТЬ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

284 

Подільське УП Персонал  поліції 



Повідомлення 
громадян 03 



ЗЛОЧИНІВ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

2096  

Швидкість прибуття поліції  на 
місце події 
Середній час прибуття наряду - 14 хв. 21 сек. 
 
У районі несуть службу 15 нарядів: 
9 – нарядів патрульної поліції 
3 – управління поліції охорони 
2 - слідчо-оперативні групи  
Додатково в управління створено 1  
автопатрульний наряд для відпрацювання 
найбільш криміногенних місць району 

Структура повідомлень  по видах 

Пограбування – 0,7 % 

Розбої – 0,2 % 

Крадіжки – 5 % 

Хуліганство – 8 % 

Угон – 0,2 % 

Шахрайство 2 % 

Побиття  -  5 % 

Сімейне насильство – 1 % 

58249 
КІЛЬКІСТЬ  ПОВІДОМЛЕНЬ 

ВИЇЗДІВ НА 
МІСЦЕ ПОДІЇ 50323 

Розкрито тяжких злочинів  229 

Розкрито особливо тяжких 
злочинів 

71 
1956 

Адмінправопорушень  
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

344 Розкрито тяжких та особливо 
тяжких злочинів, з яких: 

3 вбивства 

11 навмисних ТТУ 

32 розбійних нападів 

36 пограбувань 

Подільське УП Повідомлення  громадян 



Безпечні 
вулиці 04 



ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

15 
ХУЛІГАНСТВ 

Хто злочинці? 

Tиповий злочинець: 

 

-Не працює 

-Зловживає алкоголем , наркотиками 

-Раніше притягався до відповідальності 

-Вік 17 – 38 років 

-Певна кількість злочинів вчиняються особами 
з інших регіонів та держав 

 

Хто жертви? 

Фактори ризику для жертв: 

-Стан алкогольно 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 

53/30 
ПОГРАБУВАННЯ / РОЗБІЙ 

32/28 ВСТАНОВЛЕНО  
ПОРУШНИКІВ 

17/8 ЗАТРИМАНО 

11 

4 

10 ДРІБНЕ 
ХУЛІГАНСТВО 

273/169 
Злочини, скоєні в умовах 
вулиці/розкрито 

Подільське УП 

Безпечні  вулиці 



  27 лютого 2019  року надійшло 
повідомлення що за адресою вул. 
Н.Лугова, 6 раптово померла дружина 
заявника без слідів насильницької 
смерті. В ході перевірки в померлої 
було виявиявлено проникаюче 
ножове поранення в області черевної 
порожнини.  

На місце прибула слідчо-оперативна 
група. В ході розшукових заходів та 
відпрацювання було встановлено, що 
до смерті причетний чоловік загиблої. 
У подальшому відносно останнього 
обрано запобіжний захід тримання 
під вартою. Наразі, досудове слідство 
закінчено, пред’явлено 
обвинувачення та матеріали 
передано до суду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 серпня 2019 року жінка 
повідомила, що перебуваючи за 
адресою Червонопільська, 2В 
невідома особа заволоділа золотим 
ланцюжком зірвавши його з шиї  та 
зникла . При цьому заявниця 
додатково повідомила, що невідомий 
перед тим, як заволодіти золотим 
ланцюжком намагався руками 
удушити останню в результаті чого 
вона втратила свідомість. За фактом 
розпочато кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального 
кодексу України.  

Працівники поліції оперативно 
прибули на місце події, опитали 
потерпілу та по гарячих слідах 
затримали підозрюваного. Наразі, 
досудове слідство закінчено, 
пред’явлено обвинувачення та 
матеріали передано до суду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ Й  
РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ПО НИХ 

Що треба зробити? 

-Збільшити кількість патрулів у означених 
місцях в темний час доби 

-Відновити освітлення в місцях, де найчастіше 
скоюють злочини 

-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». 

-Здійснювати охорону публічного порядку 
спільно із громадською організацією  
«Муніципальна Варта» 

 

- мікрорайон Вітряні Гори; 

 

- проспект Правди, Свободи; 

 

- район станції метро Контрактова 
Площа, Тараса Шевченка; 

 

- вулиця Світлицього, Василя 
Порика; 

 

- вулиця Вишгородська, 33 

МІСЦЯ СКОЄННЯ  
ЗЛОЧИНІВ 

Подільське УП Безпечні  вулиці 



За допомогою громадськості 
було виявлено акти нелегального 
продаж алкогольних напоїв. 

Заклади закрито, партію 
контрафактного алкоголю 
вилучено 

З незаконного обігу вилучено 
близько 9 кг наркотичних речовин  

473 НАРКОЗЛОЧИН 

30 НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ 

   
   

Місця підвищеної небезпеки: 

 - мікрорайон Вітряні Гори; 

- проспект Правди, Свободи 

- район станції метро Контрактова 
Площа, Тараса Шевченка 

- вулиця Світлицього, Василя 
Порика  

- вулиця Вишгородська, 33 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 

В районі на обліку перебуває 665 
осіб, що є на обліку в поліції. Серед них: 

-  90 раніше засуджених 

-  482 сімейних бешкетників 

-  8 осіб під адміністративним 
наглядом 

Окрім цього забезпечено належний 
контроль і перевірку осіб, яким обрано 
міру запобіжного заходу не пов'язану з 
позбавленням волі  

ПРЕВЕНЦІЯ 

Протягом звітного періоду : 

Провела 1600 відвідувань за 
місцем проживання 

Було проведено 1000 
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  

 

- Продовжити перевірку осіб, яким обрано 
запобіжний захід, не пов’язаний із 
позбавленням волі 

 

- Посилити увагу до повідомлень громадян 
щодо місць збору криміногенного елементу та 
обладнання місць незаконної реалізації 
алкогольних напоїв 

Подільське УП Безпечні  вулиці 



Безпечне  
житло, оселя 05 



РОЗКРИТО 

ЗАТРИМАНО 

99 

9 

Безпечне житло,  
оселя 

РОЗКРИТО 

219 
КРАДІЖКИ 

ЗАТРИМАНО 

181 
ШАХРАЙСТВО 

Місце скоєння крадіжки 

Квартира 

Приватний будинок 

Дачі, гаражі 

СПОСІБ ПРОНИКНЕННЯ 

Вільний доступ 

Злам дверей, вікон, воріт 

Підбір ключа 

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  

24 

12 

Подільське 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 роботу щодо роз'яснення 
громадянам дій спрямованих на те, щоб 
вберегтись від злочинних посягань. 

-Надіслано 40 запитів до банківських установ в рамках розслідувань 

 

-Надіслано 300 запитів до мобільних операторів 

 

-Проведено  1500 зустрічей з мешканцями району для роз’яснення ризиків 
за яких можна стати жертвою злочину. 

 

-Дільничними офіцерами поліції проводяться зустрічі з населенням щодо 
роз'яснення як не стати жертвою злочину 

 

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

ЩО РОБИЛА ПОЛІЦІЯ? 

Подільське УП 
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Безпека дітей 

13 
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ 

Що робила поліція? 
складено 287 адміністративних протоколів. 

Відносно дорослих-210 

За не виконання обов’язків по вихованню дітей- 104; 

За продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових 

виробів - 10; 

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 19 

За насильство в сім’ї відносно неповнолітнього - 14. 

Відносно неповнолітніх складено адмін. протоколів – 77: 

Розшукано 74 безвісно-зниклих неповнолітніх. 

В дитячих закладах було проведено 185 лекцій та бесіди 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.  

74 Випадки зникнення 
дітей 

21.03.2018 о 18.50 по вулиці Кирилівській, 103-А на території ТМО «Психіатрія» 16 річна дівчина разом з 
подругою зайшли на територію недобудови щоб зробити селфі. Перебуваючи на 4-му поверсі неповнолітня 
не втрималась та впала, від чого отримала тяжкі ушкодження. 

 

28.09.2018 о 17:40 по вулиці Набережно-Хрещатицька, 9 в приміщенні недобудови неповнолітні проводили 
вільний час. Один з хлопців 16 років не втримався та випадково впав з висоти 6-го поверху у ліфтову шахту. 
Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці. 

 

01.10.2018 о 12.05  по вулиці Маршала Гречка, 6 неповнолітня 13 років зазначила у власному записнику, що їй 
не вистачає уваги дорослих, у зв'язку із розлученням батьків, та випала з даху 9-го поверху будинку. Від 
отриманих травм неповнолітня загинула на місці. 

  

   

СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО 

ВІДНОСНО ДІТЕЙ 14 

13 Злочинів проти дітей 

74 Знайдено дітей 

Випадків накладення 
стягнення за продаж 
алкоголю дітям 

10 

Подільське УП 



Домашнє  
(сімейне)  
насильство 07 



Домашнє (сімейне)  
насильство 

1000 
НАДІЙШЛО ВИКЛИКІВ 

ВИЇЗДІВ ПОЛІЦІЇ  
НА АДРЕСУ 

ПРОВЕДЕНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ  БЕСІД НА ТЕМУ 
ДОМАШНЬОГО  НАСИЛЬСТВА 

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 

ПРИТЯГНУТО ДО 

АДМІН.ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СТ.173-2 КУпАП 
688 

100% 

12 

689 

1 
ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

Подільське УП 

482 ОСОБИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ ЯК 
СІМЕЙНИЙ НАСИЛЬНИК 



Зброя, 
вибухівка 08 



10678 
КІЛЬКІСТЬ  

ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ 

Зброя, вибухівка 

Що треба зробити? 

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

- Збільшити кількість перевірок  
автовокзалів, для перекриття каналів 
надходження ВЗ та вибухових  речовин; 

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

Поліцейські заходи 
-Відпрацювання автовокзалів, для перекриття 
каналів надходження ВЗ та вибухових  речовин; 

-Посилене патрулювання станцій метрополітену 

- 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; 

98 
ВИЛУЧЕНО  

НЕЗАКОННОЇ ЗБРОЇ  

2 
КІЛЬКІСТЬ 

ВИЛУЧЕНОЇ 
ВИБУХІВКИ  

10/8 
ЗАРЕЄСТРВАНО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ 

ЗБРОЄЮ/ РОЗКРИТО  

1751 
ОДИНИЦЬ БОЄПРИПАСІВ 

ВИЛУЧЕНО  

Подільське УП 

4/3 
ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ  ЗБРОЄЮ/ 

РОЗКРИТО  



Довіра 
громадян 09 



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 безпекову сітуацію та 
роботу поліції в районі; 

 

26 % 25 % ЗАОДВОЛЕНІСТЬ  
РОБОТОЮ ПОЛІЦІЇ 

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ  НА 
РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

  

ЗВІТИ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ 
ГРОМАДОЮ 

ПРИБЛИЗНА КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ 
ПОЛІЦІЇ 

З НАСЕЛЕННЯМ 

ДОВІРА ДО ПОЛІЦІЇ 

76 

70455 5 

ВИТЯГ ІЗ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ПРЕДСТАВЛЕНОГО КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ 
ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ  

27% В ОСНОВНОМУ ПОЗИТИВНО     
ОЦІНЮЮТЬ РОБОТУ ПОЛІЦІЇ 

 

Подільське УП 



Взаємодія поліції та громади. Заходи,  
спрямовані на підвищення довіри 

5321 
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 

990 

ЗУСТРІЧЕЙ З НАСЕЛЕННЯМ  
КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 5 

2 ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ 

Унікальні приклади 
спільної дії поліції та громади 
(толоки, спорт, аудит безпеки, тощо) 
 
Постійно начальник поліції виступає на 
телебаченні де інформує населення про стан 
криміногенної обстановки в районі.  
 
Аби попередити травматизм дітей на дорогах за 
ініціативи начальника відділу поліції поліцейські 
провели вуличну акцію «Безпечна дорога до 
школи!» 
 
З метою запобігання втягненню дітей у злочинну 
діяльність працівниками поліції проведені 
«Відкриті уроки з поліцейськими» де розяснено 
відповідальність за вчинення протиправних дій 
та як не стати жертвою злочину.  

 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКИХ ПРИЙНЯЛИ  

НАЧАЛЬНИКИ/ДІЛЬНИЧНІ  

НА ПРИЙОМАЇХ 

967/11043 

ПРИЙНЯТО ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН 

5321 

Подільське УП 



Нагальні  
потреби  
поліції 10 



Нагальні потреби  
поліції 

Чого потребує поліція? 

Як планується вирішувати  
проблеми? 

-Звернутись до Головного управління 
Національної поліції у місті Києві з 
клопотанням про проведення відповідних 
ремонтних робіт; 

-Звернутись із відповідними листами до 
Київської міської державної адміністрації, 
Головного управління Національної поліції 
у місті Києві та забудовників 

-За сприяння Головного управління 
вирішити питання обладнання "зеленої 
кімнати".  

-Вийти з клопотанням до керівництва 
Головного управління та Голови районної у 
місті Києві Державної адміністрації щодо 
виділення житла для працівників 
управління поліції; 

-Звернутись до Центру забезпечення № 2 
Головного управління Національної поліції 
у місті Києві щодо забезпечення 
транспортними засобами 

 

 

 

1. Провести ремонт в 
приміщеннях 
адміністративної будівлі  
Подільського управління 
поліції 

2. Створити та обладнати 
поліцейські станції на 
території житлового 
комплексу «Варшавський» 

3. Обладнання у в управлінні 
поліції "зеленої кімнат" для 
профілактичного спілкування 
та проведення 
процесуальних дій з дітьми.  

4. Вирішення питання 
соціального пакету для  
працівників управління 
поліції 

5. Потребує оновлення 
автомобільний парк 
управління поліції 
 

Подільське УП 


