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1.9. РОЗВИТОК ГРУП РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Входять до складу Головних управлінь Національної поліції в регіонах. У 2016 році 
групи реагування вперше запрацювали в областях, а за 2018 рік їхня діяльність 
поширилася на маленькі міста й сільську місцевість.

ЗАВДАННЯ:

своєчасно реагувати 
на заяви й повідомлення 
про вчинені 
правопорушення та інші 
події

допомагати дільничним 
офіцерам поліції 
в невеликих містах 
і сільській місцевості

87015 700
груп реагування патрульної 
поліції заступає на службу 
щодоби

штатна чисельність працівників 
секторів реагування патрульної 
поліції 

295
нових автомобілів 

з доступом до інформаційних 
ресурсів Національної поліції

З метою оперативного 
реагування та прозорої 
роботи активно 
використовують:

планшети боді-камери
для фіксації
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1.10. СУЧАСНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
ЗАТРИМАНИХ ОСІБ

ЗАВДАННЯ:

СКЛАДНИКИ СИСТЕМИ:

У поліції запроваджено міжнародний досвід поліцейської діяльності у сфері 
дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи,  
а також покращено умови тримання затриманих та осіб, які перебувають під вартою.

Система Custody records передбачає:

Custody records – автоматизована інформаційна підсистема з дотримання прав 
затриманих осіб. До неї підключено всі ізолятори тимчасового тримання.

удосконалити стандарти 
захисту прав затриманих

внутрішні 
регуляції

електронна 
база 

спеціально 
підготовані 
інспектори

зовнішній 
моніторинг

перейти на електронний 
документообіг, скоротивши 
надлишкове навантаження на 
працівників

спростити процес 
ведення документації

• обов’язкове інтерв’ю одразу після 
доправлення особи в ізолятор 
тимчасового тримання;

• електронну фіксацію всіх дій щодо  
затриманої особи;

• віддалений зовнішній моніторинг 
з Управління забезпечення прав людини 
Національної поліції України;

• захист працівників поліції у випадках 
невиправданих звинувачень.
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1.11. РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Реформування блоку кримінальної поліції та органів досудового розслідування 
передбачає об’єднання в одному підрозділі слідчих та оперативних працівників.

Для реалізації змін до законодавства щодо запровадження  
інституту кримінальних проступків у 2019 поліція:

зменшити навантаження  
на слідчих

розроблятиме зміни та приведе 
нормативно-правові акти у 
відповідність до законодавства 
України

підвищити якість досудового 
розслідування тяжких і 
особливо тяжких злочинів

змінить організаційно-штатну 
структуру органів і підрозділів 
поліції

спростити процедуру 
досудового розслідування 
шляхом введення інституту 
дізнання

відбере нових кандидатів 
та проведе їх навчання

Впровадити проект з оптимізації функцій 
поліції у Кіровоградській області відповідно  
до найкращих практик ЄС. 

Проект буде втілено НПУ за підтримки 
Консультативної місії Європейського Союзу. 
Він передбачає об’єднання слідчих та 
оперативних працівників в одному підрозділі, 
що своєю чергою, підвищить ефективність 
їхньої роботи, зокрема з розкриття злочинів.

Окрім цього, міжнародні експерти проведуть 
для поліцейських Кіровоградщини навчання 
щодо роботи на місці скоєння злочину, а також 
успішних практик взаємодії поліції з громадою.

2017 2018

Створено управління 
з розслідування особливо 
тяжких злочинів у Головному 
слідчому управлінні та головних 
управліннях в регіонах

Розпочато об’єднання слідчих 
та оперативних підрозділів 
в окремих територіальних 
підрозділах поліції (Харківської, 
Запорізької, Сумської, 
Львівської, Київської, Одеської, 
Полтавської областей 
та в м. Хмельницькому).

Створено 
Депратамент 
стратегічних 
розслідувань 
(з підрозділами 
у всіх регіонах) 
та Управління 
кримінального 
анлізу  
у 9 регіонах

ЗАВДАННЯ:

ЗАПЛАНОВАНО:
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ФУНКЦІЇ:

НАПРЯМИ ЗЛОЧИННОСТІ, ЯКИМ ПРОТІДІЄ ДЕПАРТАМЕНТ:

1.11.1. ПОСИЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ: СТВОРЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ 
СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

У 2018 році створено Департамент стратегічних розслідувань.

1.  Небезпечні форми 
організованої злочинності:

• вбивства;
• викрадення людей;
• заволодіння транспортними 

засобами;
• розбої.

2.  Стійкі організовані злочинні 
угрупування, які негативно 
впливають на соціально-
економічні та політичні 
процеси в Україні:

• легалізація та відмивання 
коштів;

• рейдерство;
• незаконний видобуток 

корисних копалин.

Працівники департаменту знешкодили організовані групи та злочинні  
організації, які причетні до злочинів у таких сферах:

незаконного обігу наркотиків

суспільної моралі

незаконного обігу зброї

торгівлі людьми

інші

172119 27 11 9 6

258

2017

2018 170 63 11 11 3

3.  Транснаціональна 
злочинність:

• торгівля людьми;
• торгівля зброєю;
• обіг наркотиків;
• кіберзлочини.

4.  «Злодії в законі», «кримінальні 
авторитети», представники 
злочинних кланів:

• управління злочинним 
середовищем;

• накопичення тіньових  
активів.

5.  Представники російського 
криміналітету, які 
дестабілізують соціально-
економічну та політичну 
ситуацію в державі:

• тиск на бізнес;
• кібератаки;
• інші форми дестабілізації 

та гібридних загроз.

• аналізувати оперативну 
обстановку, а також 
соціально-економічні та інші 
чинники, що впливають на 
її ускладнення і тенденції 
розвитку організованої 
злочинності;

• проводити оперативно-
розшукові заходи з викриття 
організованих груп 
і злочинних організацій;

• проводити слідчі (розшукові) 
дії відповідно до компетенції 
підрозділу;

• оперативно й ефективно 
виконувати інші функції.
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1.11.2. РОЗВИТОК ПІДРОЗДІЛІВ  
КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

У 2018 році створено окремий підрозділ кримінального аналізу.

• оперативно-аналітична 
діяльність за конкретними 
кримінальними 
провадженнями щодо осіб, 
об’єктів, організованих груп 
чи злочинних організацій, їх 
зв’язків і переміщень;

• створення інформаційно-
аналітичної системи для 
кримінального аналізу, 
використання відповідного 
програмного забезпечення;

• аналіз ефективності 
наповнення та оцінка 
інформації в автоматизованих 
інформаційних системах. 

ФУНКЦІЇ:

У підрозділі впроваджено методологію SOCTA – стратегічний аналіз діяльності 
злочинних угрупувань. Для цього працівники підрозділу використовують відкриті
дані, дані МВС, НПУ та інших державних органів і недержавних організацій.

ЗАВДАННЯ: ОСНОВНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ:

ПІДРОЗДІЛ  
РОЗРОБЛЯЄ:

• підвищувати ефективність 
розслідування та розкриття 
злочинів;

• запобігати новим злочинам;

• ухвалювати якісні оперативні, 
тактичні й стратегічні рішення 
в боротьбі зі злочинністю;

• створити сучасну систему 
аналітичної координації 
розкриття злочинів;

• пришвидшити розслідування;

• зменшити виникнення 
помилок через людський 
фактор.

• категоризація та захист 
інформації;

• розмежування прав доступу, 
систематизація інформації;

• структурування 
та розпізнавання інформації;

• пошук збігів і розбіжностей, 
синтаксичний аналіз;

• аналіз тональності,  
кількісний аналіз;

• структуровані форми 
введення інформації, 
розмежування видів 
та об’єктів.

• інфографіку;
• зведені таблиці;
• графіки;
• аналітичні матеріалі 

у текстовому та графічному 
форматі;

• інші аналітичні документи.
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1.11.3. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

оновили структуру й 
оптимізували його функції

забезпечили оперативних 
працівників сучасним 
автотранспортом, новітнім ІТ-
обладнанням та програмним 
забезпеченням, технічними 
засобами для документування 
законспірованих дій злочинців

100 

451

161 6

працівників Департаменту 
підвищили свою кваліфікацію  
в Україні та на базі 
правоохоронних навчальних 
центрів Європи

організованих груп направили 
до суду обвинувальні акти за 
матеріалами підрозділів протидії 
наркозлочинності

тонну контрабандного героїну 
вилучили з незаконного обігу 

Завдяки оперативним розробкам Департаменту протидії 
наркозлочинності вдалося припинити діяльність кількох 
транснаціональних наркоорганізацій 

кг трамадолу з Індії кг кокаїну вартістю  
понад 30 мільйонів гривень

Реформі Департаменту сприяли посольство США в Україні, бюро міжнародної боротьби з наркотиками 
та правоохоронної діяльності (INL) Державного департаменту США, Адміністрації по боротьбі з 
незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США.

понад

У 2018 році побудовано роботу Департаменту за зразком найефективніших 
правоохоронних структур інших країн.

Ліквідували канали постачання:

проти
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1.11.4. ПІДРОЗДІЛ КІБЕРПОЛІЦІЇ

реалізовувати 
державну політику 
в сфері протидії 
кіберзлочинності 

використовувати 
програмні засоби 
для систематизації 
кіберінцидентів 

завчасно інформувати 
населення про появу 
нових кіберзлочинців 

реагувати на 
запити зарубіжних 
партнерів, міжнародна 
співпраця у протидії 
кіберзлочинності

5,5 830
петабайтів інформації, яку в подальшому 
визнали цифровими доказами, розглянули 
й проаналізували спеціалісти з кіберполіції

У 2018 році було підписано договори про 
взаємодію у сфері боротьби з кіберзлочинністю 
з організаціями державного і приватного секторів, 
зокрема – міжнародними компаніями у сфері 
інформаційної безпеки, IT-компаніями, поліціями 
Австралії, Сінгапуру, Катару та інших країн.

транснаціональних 
хакерських угруповань 
викрито 

міжнародних операцій 
проведено у співпраці 
з іноземними колегами

Налагоджено ефективну взаємодію 
з соціальною мережею Фейсбук.

ЗАВДАННЯ:

Підбиття підсумків роботи Департаменту Презентація кампанії з обізнаності про кібербезпеку
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1.12. СТВОРЕННЯ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ

У 2018 році завершено створення департаменту поліції особливого призначення для 
оперативного реагування за аналогом американського спецпідрозділу «SWAT» – 
«Корпус оперативно-раптової дії» («КОРД»).

1 798
операцій

Підрозділи КОРД сформовано у всіх
обласних центрах держави.

ЗАВДАННЯ:

• розробляє, готує та 
проводить спеціальні 
операції із захоплення 
небезпечних злочинців;

• припиняє правопорушення, 
які вчиняють учасники 
злочинних угрупувань;

• звільняє заручників;

• здійснює силову підтримку 
під час проведення 
оперативно-розшукових 
заходів, слідчих (розшукових) 
та негласних слідчих 
(розшукових) дій, а також 
заходів забезпечення 
кримінального провадження;

• надає підтримку іншим 
підрозділам поліції, 
забезпечуючи перевагу 
у вогневій потужності над 
правопорушниками;

• бере участь 
в антитерористичних 
операціях, які проводить 
Антитерористичний центр при 
Службі безпеки України;

• вивчає, узагальнює 
вітчизняний та іноземний 
досвід, а також методику 
роботи аналогічних 
закордонних підрозділів 
у цьому напрямі.

Волинська

Вінницька

Львівська

Закарпатська

Івано-
Франківська

Чернівецька

Тернопільська

Хмельницька

Рівненська

Житомирська

Київська

Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Черкаська 

Кіровоградська

Миколаївська

Одеська

Херсонська

Запорізька

Донецька

Луганська 

Дніпропетровська

Харківська 
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«KORD CHALLENGE»

У 2018 році вдруге було проведено міжнародні змагання серед підрозділів 
особливого призначення, які ініціювала Національна поліція України.

ТРЕНІНГИ:

2

100

роки 
відбуваються 
змагання

Країни, які брали 
участь у змаганнях:

команд
взяли участь

Крім того, з метою вдосконалення методики й тактики дій, поліцейські Департаменту беруть участь 
у спільних тренінгах з інструкторами спецпідрозділів США та країн Європейського Союзу.

США,

Франція,

Німеччина,

Австрія,

ОАЕ.

Обидва рази 
підрозділ КОРД 
посідав призові 
місця.

снайперська 
стрільба

висотна справа

силове відчинення 
дверей

екстремальне водіння

вибухова справа

водолазна підготовка

тактична медицина



36

ЗВІТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЗА 2018 РІК

1.13. ПОЛІЦІЯ НА ВОДІ Й ПІДТРИМКА В ПОВІТРІ

У 2018 році поліція працювала над розбудовою підрозділів на воді та повітряної 
підтримки, які створено у 2017 році.

організація роботи поліції 
на водних об’єктах, 
використання плавзасобів

використання безпілотних літальних 
апаратів та впровадження в діяльність 
поліції гелікоптерів

40

51 903

84
гелікоптери H-145  
Airbus Helicopters 

плавзасобів

людину врятували за 
сприяння підрозділу поліції 
на воді

кримінальні провадження 
відкрили

безпілотні літальні 
апарати 

ЗАПЛАНОВАНО:У РОБОТІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ:

ЗАВДАННЯ:

У ПРАВОПОРУШНИКІВ ВИЛУЧИЛИ:

• забезпечувати громадську 
безпеку й порядок на водних 
об’єктах держави;

• запобігати, виявляти, 
припиняти й документувати 
правопорушення, які 
вчиняють на водних об’єктах 
і об’єктах інфраструктури 
водного транспорту;

• протидіяти злочинності 
з використанням плавзасобів, 
безпілотних літальних 
апаратів і гелікоптерів;

• брати участь у проведенні 
спецоперацій;

• надавати допомогу під час 
аварій і надзвичайних подій 
на водоймах, рятувати людей;

• забезпечувати в межах 
компетенцій безпеки 
судноплавства;

• брати участь у проекті 
авіаційної безпеки МВС.

5 500

42

396 

75

10 000

100 тонн

 

плавзасобів

транспортних засобів

знарядь для незаконного вилову риби

водних біоресурсів 

адмінправопорушень 
задокументовано

встановлена 
сума збитків

557 за незаконне заняття 
 рибним, звіриним  
 або іншим водним  
 добувним промислом

67 незаконне поводження 
 зі зброєю

понад

млн грн
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США, Орландо
5 – 13 жовтня 2018
Щорічна конференція 
Міжнародної асоціації керівників 
поліції

США, Нью-Йорк
19 – 22 червня 2018
Саміт керівників поліцейських 
відомств країн-членів ООНОбговорили: на основі 

доповіді Директора ФБР 
Крістофера Рея обговорили 
нові та перспективні заходи 
протидії сучасному тероризму 
в роботі поліцейських, зокрема 
в умовах гібридної війни. 
Також обговорили спільні 
заходи з протидії міжнародній 
організованій злочинності. 

Домовилися: активізувати 
роботу з протидії незаконному 
обігу наркотиків, де Україна 
виступає як держава-транзитер: 
синтетичних наркотиків – 
зі сходу на захід, героїну – 
з Близького Сходу та кокаїну – 
з Південної Америки. 

Обговорили: надання ООН 
підтримки у вирішенні конфлікту 
на сході України, необхідність 
підготувати багатонаціональний 
підрозділ.

2.1. МІЖНАРОДНІ ВІЗИТИ

Республіка Туреччина

Домовилися: об’єднати зусилля 
у забезпеченні прав і свобод громадян 
та протидії злочинності, здійснити спільны 
заходи у сфері боротьби з незаконною 
міграцією, торгівлею людьми 
та наркотичними засобами, обмінюватись 
інформацією щодо представників 
криміналітету, які мають вплив на 
криміногенні процеси обох держав 
та проведення тренінгів для українських 
поліцейських.

24
офіційні візити з метою 
налагодження співпраці
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Королівство Нідерланди, Гаага
25 – 28 вересня 2018
Щорічна зустріч керівників 
поліції Європи 

Обговорили: спільні заходи з протидії 
міжнародній організованій злочинності у різних 
сферах, зокрема: у боротьбі з організованими 
злочинними угрупуваннями щодо нелегальної 
міграції, наркозлочинності, кіберзлочинності 
й тероризму, можливість постійного 
представництва кіберполіції України в Європолі. 

Ірландія, Дублін
16 – 19 травня 2018
46-та конференція Інтерполу

Обговорили: боротьбу зі 
злочинністю, тероризмом, 
модернізацію поліцейських 
підрозділів та участь жінок-
поліцейських у реформуванні 
української поліції. 

Обговорили: подальшу співпрацю в різних 
сферах правоохоронної діяльності. Йшлося 
про боротьбу з міжнародною організованою 
злочинністю, кіберзлочинами, наркотрафіком 
і тероризмом, збільшення ефективності 
у розкритті злочинів із використанням банків 
даних Інтерполу, участь у реалізації проектів 
і проведенні операцій під егідою Генерального 
секретаріату Інтерполу.

Обговорили: взаємне визнання водійських 
посвідчень та інших ID-документів, 
залучення допомоги від Уряду Австралії для 
психологічної та фізіологічної реабілітації 
військовослужбовців і поліцейських, які 
постраждали в зоні АТО/ООС.

Домовилися: започаткувати спільну 
програма системної взаємодії проти 
тероризму та кіберзлочинності.

Австралія, Сідней
20 – 27 жовтня 2018

ОАЕ, Дубай 
17 – 22 листопада 2018

Результати: національна збірна України здобула 
20 медалей: 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові.

Ігри Нескорених-2018

Офіційна делегація
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ПРОЕКТ 1:

СПІВПРАЦЯ В МЕЖАХ ІНТЕРПОЛУ У 2018 РОЦІ:

СПІВПРАЦЯ В МЕЖАХ ЄВРОПОЛУ У 2018 РОЦІ:

826

86

569

107

381

146 31

21

21

встановлено місцезнаходження 
розшукуваних за вчинення 
злочинів осіб

осіб, які зникли безвісті, 
встановлено

справ SIENA, в яких забезпечено 
обмін інформацією

осіб екстрадовано

одиницю викраденого 
автотранспорту встановлено

заходів в рамках 
співпраці 
з Євпрополом 
ініціювала 
Національна полція 
України

міжнародна операція

особу передано для подальшого 
відбування покарання

міжнародний масовий захід, 
для якого забезпечено 
інформаційний супровід

Участь у щорічній операції 
Європейського поліцейського офісу

ЗАВДАННЯ:
припинити незаконний обіг незаконному обігу засобів для захисту 
рослин (пестициди, гербіциди тощо).

РЕЗУЛЬТАТИ: 
у 2018 році Україна посіла перше місце  
за кількістю вилучених пестицидів (139 тонн).
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ПРОЕКТ 2:

ПРОЕКТ 3:

Розслідування злочинної діяльності угрупувань, 
які залучають українських моряків до перевезення нелегальних 
мігрантів. 

РЕЗУЛЬТАТИ: 
відпрацьовано оперативні дані підрозділів Державної прикордонної 
служби України щодо суден, які під час відправки з території України 
підозрювалися у ймовірному перевезенні нелегальних мігрантів. 
Інформація підтвердилась іноземними колегами.

2.2. МІЖНАРОДНА МИРОТВОРЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Починаючи з 1994 року 

3 000

20

30
представників МВС,  
серед них і Національної поліції,  
брали участь у

миротворчих операціях під 
егідою ООН, ОБСЄ та ЄС

представників НПУ протягом 2018 року виконували службові 
обов’язки в складі миротворчих операцій ООН у таких країнах:

• Демократична Республіка Конго (MONUSCO),
• Республіка Кіпр (UNFICYP),
• РеспублікаПівденний Судан (UNMISS),
• Сербія (місія ОБСЄ в Косово).

Розслідування діяльності транснаціональних  
організованих злочинних угрупувань,
які здійснили крадіжки з банківських депозитних сейфів на території 
України та інших держав.

РЕЗУЛЬТАТИ: 
за активної участі Головного слідчого управління та Департаменту 
внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з іноземними 
колегами було затримано низку причетних до злочинних угрупувань 
осіб в Україні і за кордоном. Тривають заходи з документування їхньої 
злочинної діяльності та шляхів легалізації злочинних прибутків.

понад 
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2.3. ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Назва проекту  
(програми)

Строк 
виконання 
проекту

Виконавці Донор (країна, 
організація)

Посилення кримінального 
переслідування торгівлі людьми 
з використанням інформаційних 
технологій в Україні

01.04.2014
30.06.2019

Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні

Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні

Проект підтримки підготовки 
поліцейських (PTAP)

29.09.2016
31.03.2019

Агрітім Канада 
Консалтінг Лтд.

Канада

Залучення експертів Канадської 
поліції в Україну 

08.12.2016
31.03.2019

Королівська Канадська 
кінна поліція

Канада

Розвиток потенціалу Департаменту 
протидії наркозлочинності 
Національної поліції України

01.08.2017
31.12.2018

Відділ 
з правоохоронних 
питань Посольства 
США в Україні; ICITAP

Сполучені Штати 
Америки

Створення моделі ефективного 
управління поліції у м. Києві

01.07.2017
31.12.2018

Відділ 
з правоохоронних 
питань Посольства 
США в Україні, 
Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації для 
органів кримінального 
розслідування 
Департаменту юстиції 
США

Сполучені Штати 
Америки

Розвиток та підвищення 
спроможності Національної гвардії 
України та Національної поліції 
України в удосконаленні заходів 
кадрової політики та забезпечення 
доброчесності персоналу

01.05.2017
31.12.2018

Відділ 
з правоохоронних 
питань Посольства 
США в Україні

Сполучені Штати 
Америки

Підтримка і забезпечення сталості 
реформ у Національній поліції 
України

31.05.2016
31.05.2019

Відділ 
з правоохоронних 
питань Посольства 
США в Україні, 
Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації для 
органів кримінального 
розслідування 
Департаменту юстиції 
США

Сполучені Штати 
Америки
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Назва проекту  
(програми)

Строк 
виконання 
проекту

Виконавці Донор (країна, 
організація)

ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань 
протидії наркотикам та 
організованій злочинності, 
інтенсивне співробітництво та 
нарощування потенціалу для 
боротьби з організованою 
злочинністю у сфері наркоторгівлі 
вздовж «героїнового маршруту»

01.01.2017
31.12.2020

Міжнародна іберо-
американска фундація 
з адміністрування і 
громадської політики 
(FIIAPP)

Європейський Союз

Р58 – Надання спеціалізованого 
обладнання для ХБРЯ-експертизи 
у центрах передового досвіду 
Південно-Східної та Східної Європи 
(термін дії картки закінчився, йде 
процес перереєстрації з метою 
продовження строків) 

01.01.2017
30.06.2018

Український науково-
технологічний центр

Європейський Союз

Відновлення управління 
та сприяння примиренню  
постраждалих від криз у громадах 
України

24.05.2015
30.09.2018

Програма розвитку 
ООН в Україні 

Європейський 
Союз, Швейцарська 
агенція міжнародного 
розвитку та 
співробітництва 
Шведська агенція 
міжнародного 
розвитку
Програма розвитку 
ООН в Україні

Верховенство права та правосуддя 
на рівні громад у районах України, 
постраждалих від конфлікту

01.01.2016
31.12.2018

Управління Організації 
Об’єднаних Націй 
з обслуговування 
проектів (ЮНОПС), 
Поліція Швеції

Уряд Королівства 
Нідерландів

Підтримка реформи поліції 
в Україні

23.03.2017
24.10.2018

Управління ООН 
з обслуговування 
проектів (ЮНОПС)

Європейський Союз 

Верховенство права та правосуддя 
на рівні громад у районах України, 
постраждалих від конфлікту

01.01.2016 
31.12.201

Програма розвитку 
Організації Об’єднаних 
Націй в Україні

Уряд Королівства 
Нідерландів через 
Міністерство 
з міжнародного 
розвитку 
та співробітництва 
Нідерландів

Створення та розвиток Академії 
патрульної поліції

01.07.2017
31.12.2019

Відділ 
з правоохоронних 
питань Посольства 
США в Україні, 
Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації для 
органів кримінального 
розслідування

Сполучені Штати 
Америки
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Назва проекту  
(програми)

Строк 
виконання 
проекту

Виконавці Донор (країна, 
організація)

Підтримка стійкого розвитку 
підрозділів поліції особливого 
призначення «КОРД» 

11.04.2018
31.12.2019

Відділ 
з правоохоронних 
питань Посольства 
США в Україні;
ICITAP 

Сполучені Штати 
Америки

Проект включення Національної 
поліції України у структуру 
забезпечення глобальної фізичної 
ядерної безпеки (ГФЯБ)

05.05.2018
05.05.2020

Відділ зменшення 
загрози при 
Посольстві США 
в Україні

Сполучені Штати 
Америки

Інтегрування кращого 
міжнародного досвіду у систему 
освіти поліції

01.05.2018
31.12.2018

Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні

Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні

Операційна підтримка у наданні 
стратегічних консультацій щодо 
реформування сектору цивільної 
безпеки України (2018-2019)

01.06.2018
31.08.2019

Консультативна місія 
Європейського союзу 
в Україні

Консультативна місія 
Європейського союзу 
в Україні

Підтримка реформ з розвитку 
верховенства права в Україні 
(«ПРАВО»)

42 місяці 
(включаючи 
6 місяців 
завершального 
етапу)

Управління Організації 
Об’єднаних Націй 
з обслуговування 
проектів (ЮНОПС) 

Європейський Союз

Інституційна підтримка та розвиток 
Департаменту стратегічних 
розслідувань Національної поліції 
України

01.07.2018 
31.12.2019

Відділ з 
правоохоронних 
питань Посольства 
США в Україні,
ICITAP 

Сполучені Штати 
Америки

Посилення можливостей для 
зміцнення безпеки населення 
та реагування в надзвичайних 
ситуаціях у східних регіонах 
України

01.04.2018  
30.06.2019

Управління Організації 
Об’єднаних Націй 
з обслуговування 
проектів (ЮНОПС)

Управління Організації 
Об’єднаних Націй 
з обслуговування 
проектів (ЮНОПС)
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3.1. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Головне управління 
Національної поліції 

в області

Центральний орган  
управління НПУ

Відділ поліції 
«кущовий підрозділ»

Відділення поліції
(базовий підрозділ)

Відділення поліції
(базовий підрозділ)

Поліцейські дільниці

Міжрегіональні 
територіальні 

органи
Департамент патрульної 
поліції
Департамент захисту 
економіки
Департамент протидії 
кіберзлочинності
Департамент поліції охорони
Департамент внутрішньої 
безпеки

5

221

10 000

426
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3.2. ПЕРСОНАЛ ПОЛІЦІЇ

109 662

10 5446 552

поліцейських

88 151

21 511

чоловік

жінок

працівників звільнено 
за звітний період

кандидатів рекрутовано, направлено 
на первинну професійну підготовку

7 733  за власним бажанням

1 344 з ініціативи поліції

ПРОБЛЕМИ: РІШЕННЯ:
• перевантаження працівників;

• неможливість забезпечити повноцінний 
відпочинок відповідно до законодавства;

• рівень заробітних плат і соціальний 
пакет (зокрема забезпечення житлом) не 
відповідають ступеню ризикованості роботи.

• у 2018 році закладено ресурс на збільшення 
грошового забезпечення поліцейських 
у 2019 році;

• програма лізингу житла (в межах загальної 
програми МВС);

• надання компенсації за винаймання житла 
(відповідно до норм законодавства).
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РОБОТА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО – 
ЦЕ ПОСТІЙНИЙ РИЗИК
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7

33

584
поліцейських 
загинуло

поліцейських, державних службовців  
та цивільних працівників  
Національної поліції загинуло

поліцейських отримало 
тілесні ушкодження

Уся родина Національної поліції України 
висловлює шану полеглим під час виконання 
службових обов’язків.

Під час виконання 
службових обов’язків 
у 2018 році

Під час виконання 
службових обов’язків, 
участі в АТО/ООС 
у 2014-2018 рр.

Поліцейські, які загинули під час 
виконання службових обов’язків, 
зокрема в зоні АТО/ООС  
у 2018 році

Кількість травмованих поліцейських 
і військовослужбовців Національної 
гавардії під час забезпечення публічної 
безпеки

Глушак Дмитро Вадимович

Гордійчук Олександр Олександрович

Кірієнко Дмитро Олександрович

Кутний Остап Ярославович

Стойко Андрій Сергійович

Попко Юрій Іванович

Пригарін Сергій Володимирович

2017

2018

131

83

Зменшення кількості травмованих 
продовжується завдяки покращенню 
професійної підготовки та 
превентивним заходам
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3.3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Статті видатків Затверджено 
на 2017 рік,  
млн грн

Затверджено  
на 2018 рік,  
млн грн

Збільшення/зменшення 
порівняно з минулим роком

млн грн у відсотковому 
відношенні

Оплата праці з нарахуваннями 17 844,5 20 412,5 2 568,0 13%

Соціальні виплати 180,5 189,5 9,0 5%

Видатки на оперативно-розшукову 
діяльність

30,0 60,0 30,0 100%

Комунальні послуги та енергоносії 485,5 580,0 94,5 16%

Речове майно 273,7 341,0 67,3 20%

Пально-мастильні матеріали 726,9 800,0 73,1 9%

Озброєння, засоби зв’язку, 
спецзасоби 

157,3 276,4 119,1 43%

Будівництво (придбання) житла 4,2 80,0 75,8 95%

Капремонт та реконструкція 
адміністративних приміщень

18,0 80,0 62,0 78%

Придбання обладнання, 
автотранспорту та іншої техніки

755,8 379,1 -376,7 49%

Інші видатки на забезпечення 
поточної діяльності органів і 
підрозділів Національної поліції

710,4 1 140,7 430,3 38%

РАЗОМ 21 186,8 24 339,2 3 152,4 13%

Видатки з державного бюджету, передбачені для Національної поліції у 2017-2018 роках

Видатки загального фонду 
державного бюджету 
на 2016-2018 роки, млн грн

2016
16 000,5

19 706,8

24 280,2

42 865,2

50 839,3

44,1%

46%

47,8%

36318,5

2017

2018

затверджені на рік (зі змінами)

нормативна потреба
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Структура видатків загального фонду державного бюджету, 
передбачених для Національної поліції у 2018 році

84,1%

2,4%

0,8%

0,2%

1,4%

3,3%

6,9%

Оплата праці з нарахуваннями 

Оплaтa комунaльних послуг тa енергоносіїв

Соціальні виплати

Оперативно-розшукова діяльність

Капітальні видатки

Інші видатки на забезпечення поточної діяльності

Централізоване ресурсне забезпечення органів  
і підрозділів Національної поліції
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ

У 2018 році Харківський інститут соціальних досліджень і Харківська правозахисна 
група оприлюднили результати дослідження «Оцінка діяльності Національної поліції 
України за допомогою опитування громадської думки».

З результатами дослідження можна ознайомитися  
на сайті Харківської правозахисної групи – 
http://khpg.org/files/docs/1552290402.pdf

Збройні сили   12,7 43 20,8 12,6 10,9

Церква   16,4 36,1 23,4 12,5 11,6

Громадські організації   5,7 30,7 33,6 16,9 13,1

Поліція   2,7 27,7 19,6 29,6 20,4

Служба безпеки України   2,4 15,7 32,8 25,9 23,2

Президент України  1,5 12,1 11,8 35,7 38,9

Прокуратура   1,1 10,8 22 30,7 35,4

Суди   0,9 9,4 19,5 32,3 37,9

Кабінет Міністрів України  0,7 7,8 11,2 35,2 44

Верховна Рада України   0,6 6,7 9,7 35,8 47,2

ДОВІРА ДО ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУТІВ 

Довіряю в 
повній мірі

Скоріше 
довіряю

Важко 
відповісти

Скоріше  
не довіряю

Не довіряю 
зовсім

19 500
респондентів в Україні 
відповідно до спеціально 
розрахованої вибірки

Опитування проводили протягом  
листопада-грудня 2018 року методом особистого 
інтерв’ю.  
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АУДИТ РЕПУТАЦІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ

Дослідження проводили 
протягом листопада-грудня 
2018 року за сприяння 
Цивільної стратегічної 
команди реформ НПУ від 
Проекту підтримки підготовки 
поліцейських (РТАР), який 
реалізовує Агрітім Канада 
Консалтинг Лтд. за підтримки 
Уряду Канади.

Для дослідження було 
використано модель 
RepTrak, яку розробила 
консалтингова компанія 
Reputatiton Institute для оцінки 
репутації країн, компаній 
та урядових організацій по 
всьому світу. Серед іншого, 
за цією моделлю оцінювали 
репутацію поліції Данії, 
Норвегії та інших країн.

Згідно з новим підходом до оцінки власної діяльності, у 2018 році Національна поліція 
України вперше провела дослідження репутації НПУ серед своїх працівників.

21 566

56,8

поліцейських взяли участь в опитуванні, 
що дозволило отримати репрезентативні 
результати стосовно віку, статі, років 
досвіду роботи в організації, області 
та підрозділу.

репутація НПУ 
серед працівників

процентних 
пунктів

В
ІД

Ч
У

ТТ
Я 

   
   

    
     

 СИМПАТІЯ                   П
О

В
А

ГА

ДОВІРА

Дослідження показало, 
що найбільший вплив 
на репутацію НПУ серед 
працівників мають якісне 
лідерство, можливість 
розвитку та нематеріальні 
умови праці. 

ЛІДЕРСТВО

У
П

РАВЛІННЯ

УМОВИ ПРАЦІ
не матеріальні

УМОВИ П
РА

Ц
І

мат
ер

іа
ль

ні

ПОСЛУГИ

РО
ЗВ

И
ТО

К

В
ІД

П
О

В
ІД

А
Л

ЬН
ІС

ТЬ

14,2%

13,3%

15,1%

16,1%

15,3%

13,1%

12,8%
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• краще об’єднувати 
поліцейських спільною ідеєю;

•  надавати якісний 
поліцейський сервіс та 
досягати результатів, 
які важливі для громад 
та пересічних платників 
податків;

•  покращити взаємодію та 
командну роботу на всіх 
щаблях НПУ;

•  розробити ціннісну 
пропозицію працівникам, яка 
опише, які саме 
нематеріальні 
переваги роботи поліція 
обіцяє своїм працівникам;

• покращити засоби 
внутрішньої комунікації;

• зміцнити якість керівництва 
середньої ланки;

• покращити матеріально- 
технічне забезпечення 
діяльності поліцейських;

• зменшити кількість 
понаднормової роботи.

Для подолання виявлених викликів було створено Робочу групу у складі Голови, 
Заступників Голови та представників Цивільної стратегічної команди реформ НПУ 
(від проекту PTAP, Агрітім Канада Консалтинг, Лтд.).

Робоча група опрацює результати дослідження та розробить рекомендації, щоб:

Результати дослідження засвідчили потребу підвищити обізнаність працівників 
з питань гендерної рівності, а також забезпечити рівні професійні можливості 
для жінок і чоловіків у поліції.
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2017 2017, % 2018 2018, %

4.1. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

4.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗЛОЧИННОСТІ ЗА 2018 РІК

Зафіксовано покращення криміногенної ситуації в державі завдяки змінам у підходах 
до роботи поліції та реорганізації її структури. Вдалося не допустити ускладнення 
криміногенної ситуації у зв’язку з проведенням АТО/ООС. 

Умисні вбивства 1 551  0,3 1 508 0,3

Тяжкі тілесні ушкодження 2 024 0,4 2 069 0,4

Розбійні напади 2 903 0,6 2 190 0,5

Незаконне заволодіння  
транспортними засобами 8 824 1,8 6 500 1,4

Незаконне поводження зі зброєю 7 855 1,6 7 397 1,6

ДТП (ст. 286 ККУ) 9 956 2,0 8 040 1,7

Грабежі 17 701 3,6 13 530 2,9

Службові злочини 11 471 2,3 13 790 3,0

Підробка документів 15 553 3,1 14 235 3,1

Легкі тілесні ушкодження 24 114 4,9 22 994 5,0

Наркозлочини 27 777 5,6 25 904 5,6

Шахрайство 36 108 7,3  31 711 6,8

Інші злочини 70 492 14,2 78 422 16,9

Крадіжки 259 470 52,3 235 019 50,7
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Загальна кількість кримінальних правопорушень

Кількість тяжких 
та особливо тяжких 
кримінальних 
правопорушень

2017

2017

2018

2018

4.2.1. ТЯЖКІ ТА ОСОБЛИВО ТЯЖКІ ЗЛОЧИНИ

7%

13%

495 799

197 660

463 309

171 858

Упродовж 2018 року 
зменшилась на

Упродовж 2018 року 
зменшилась на 
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Кількість  
зареєстрованих  
убивств 

Кількість зареєстрованих умисних 
тяжких тілесних ушкоджень 

Останні три роки кількість вчинених умисних убивств є найнижчою  
за всі роки незалежності.

6 8502 902

8 7724 571

7 6024 529

6 8524 806

6 2944 041

5 2833 220

3 7232 261

4 1412 478

2 4463 004

8 1173 679

8 8004 783

6 9434 563

6 1164 571

5 8553 788

5 4862 906

2 7871 955

3 7772 356

2 2061 726

8 1744 008

8 4294 896

70474 624

6 0324 296

5 6983 315

5 0552 707

2 9464 389

3 4412 506

2 024

2 0691 508

1991 1991

1994 1994

1997 1997

2000 2000

2003 2003

2006 2006

2012 2012

2009 2009

2015 2015

1992 1992

1995 1995

1998 1998

2001 2001

2004 2004

2007 2007

2013 2013

2010 2010

2016 2016

1993 1993

1996 1996

1999 1999

2002 2002

2005 2005

2008 2008

2014 2014

2011 2011

2017

2018 2018

1 551 2017
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4.2.2. МАЙНОВІ ЗЛОЧИНИ

Упродовж 2018 року суттєво зменшилась кількість майнових злочинів,  
передусім розбоїв, пограбувань та фактів незаконного заволодіння  
транспортними засобами.

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

259 470

2 903

17 701

8 824

235 019

2 190

13 530

6 500

Кількість вчинених крадіжок

Кількість скоєних грабежів

Кількість випадків незаконного заволодіння транспортним засобом

Кількість скоєних розбійних нападів

25%

24%

26%

9%

упродовж 2018 року 
зменшилась на

упродовж 2018 року 
зменшилась на

упродовж 2018 року 
зменшилась на

упродовж 2018 року 
зменшилась на
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Динаміка кількості розкритих злочинів щодо незаконного  
заволодіння транспортним засобом

680
фактів незаконного заволодіння  
транспортним засобом

279

113

91

51

44

39

23

13

3

2

22

Toyota

Mazda

Lexus

Land Rover

Mercedes-Benz

Honda

BMW

Audi

Porsche

Acura

Інші

2014 2015 2016 2017

зареєстровано

розкрито

2018

11 943 11 324
12 105

8 824

6 500

3 771 3 632 3 347 3 116
2 634
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4.2.3. ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

2018

2018 2018

2017

2017 2017

258

2%

5%

7%

8%

13%

64%

21 10

172

13 2

Кількість організованих груп і злочинних організацій, 
діяльність яких було припинено

Кількість бандугруповань, 
діяльність яких було припинено

Кількість злочинних організацій, 
діяльність яких було припинено

Спрямованість
організованих 
груп і злочинних 
організацій, 
діяльність яких було 
припинено

1,5

1,6 5

упродовж 2018 року 
зросла в

упродовж 2018 року 
зросла в

упродовж 2018 року 
зросла в

раза

раза разів

з транснаціональними зв’язками

на етнічній основі 

причетних до розкрадання бюджетних коштів

з міжрегіональними зв’язками

з корумпованими зв’язками

інші
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4.2.4. НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

820 1 732

1 700

231 500

197

140

74

62

232

Кількість вилучених одиниць 
вогнепальної зброї

Кількість іншої  
вилученої зброї

7 397 6 221 6 198

пістолетів гранати

артилерійських 
і гранатометних 
боєприпасів

набоїв

обрізів

карабінів 
та гвинтівок

автомати

гранатомети

одиниці
саморобної зброї

розкрито 
кримінальних 
проваджень

зареєстровано 
кримінальних 
проваджень

розслідувано 
кримінальних 
проваджень
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4.2.5. ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

4,3 т
Вилучено

наркотиків

2017

2017 2017

2017

2018

2018 2018

2018

2016

2016 2016

20162 858

1 907 95

7

5 621

4 448 115

27

6 235

5 098 118

63

Кількість викритих тяжких 
та особливо тяжких 
наркозлочинів

Кількість викритих фактів збуту

Кількість викритих 
організованих
наркоугрупувань

Кількість ліквідованих
нарколабораторій

упродовж 2018 року 
зросла на

упродовж 2018 року 
зросла на 

упродовж 2018 року 
зросла на

упродовж 2018 року 
зросла у11%

11% 3%

2 рази
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4.2.6. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

2017 2017

2018 2018

149 123

185 168

Кількість розкритих фактів 
торгівлі людьми

Кількість розслідувань щодо 
торгівлі людьми

упродовж 2018 року 
зросла на

упродовж 2018 року 
зросла на24% 37%

24 111 290
організовані злочинні групи, 
чию діяльність було припинено

кримінальних проваджень  
щодо торгівців людьми 
скерували до суду

осіб визнали потерпілими від 
торгівлі людьми та надали їм 
кваліфіковану допомогу

ЗАВДАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ:

реалізація державної політики 
у сфері протидії кримінальним 
правопорушенням, пов’язаним із 
торгівлею людьми, нелегальною 
міграцією, правопорушеннями у 
сфері суспільної моралі

боротьба зі злочинами, що 
пов’язані з вилученням органів 
людини

боротьба з торгівлею дітьми, 
зокрема з використанням 
сурогатного материнства

Завдяки зусиллям підрозділів поліції зміцнилася позиції України в щорічному звіті 
Державного Департаменту США про світову торгівлю людьми (червень 2018 року). 
Україна залишилася у другій групі та не допущено переміщення у третю з подальшими 
санкціями. 
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4.2.7. ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ

24 294 30 884

3 350

4 059

968

101 000

ДТП, де є постраждалі особи постраждало

осіб загинуло

дітей постраждало

випадків керування 
авто у нетверезому 
стані

осіб, щодо яких складено адміністративні  
матеріали за порушення ст. 130 КУпАП  
(керування транспортними засобами у стані  
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння)
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162 526

34 677

150 120

30 884

Кількість ДТП у 2017 році:

Кількість травмованих 
під час ДТП у 2017:

27 220 24 294

3 432 3 350

Кількість ДТП у 2018 році:

Кількість травмованих 
під час ДТП у 2018:

ДТП з потерпілими

загиблі в ДТП

4 939 перевищення безпечної 
 швидкості

3 138  порушення правил  
 маневрування 

1 687  порушення правил  
 проїзду перехресть 

1 482  недотримання дистанції 

915 проїзд на заборонний 
 сигнал світлофора

9 743 зіткнення  

8 190  наїзд на пішохода

2 376  наїзд на перешкоду  

1 496  наїзд на велосипедиста 

1 436 перекидання  

розміщення соціальної 
реклами про 
важливість дотримання 
Правил дорожнього 
руху

проведення зустрічей 
у навчальних закладах 
та автошколах 
задля формування 
нетерпимого ставлення 
до керування авто 
в нетверезому стані

розповсюдження 
пам’яток із переліком 
санкцій за порушення 
Правил дорожнього 
руху

створення 
«гарячої» лінії та 
проведення спільно 
з громадськістю рейдів 
проти порушників 
правил паркування

Основні причини ДТП:

ДТП, де є постраждалі

Заходи для покращення ситуації:
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2 398 випадків шахрайства  
 з платіжними системами

1 598 випадків шахрайства  
 в електронній комерції

1 325 випадків посягання на кібербезпеку
680 фактів використання  
 протиправного контенту

4.2.8. КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

5

40

6 001
масових кібератак, 
яким вдалося 
запобігти

піратських сайтів, 
діяльність яких 
припинено

злочин, пов’язаний із кіберзлочинністю 
виявлено, зокрема: 

у сферах:

Класифікація 
кіберзлочинців:

11 131 кримінальне провадження 
здійснювалося

3 697 платіжних систем

3 607 е-комерції

2 688 кібербезпеки

1 139 протиправного контенту

Жінки

до 25 25-40 40 і більше

Чоловіки

33%

13% 6%

20%

7%

39%

15%

67% Стать

Вік Вік
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9 564

4.2.9. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

9 564

4 524

8 398

2.1 млрд грн

816

кримінальні 
правопорушення у сфері 
економіки виявлено 
за 2018 рік

особам повідомлено
про підозру

справ скеровано 
до суду

відшкодовано

злочинів, які задокументували поліцейські,  
було скоєно службовими особами, зокрема:

2 5863 908

353

280 керівниками органів влади та управління

83  головами сільських рад

23  керівниками структурних підрозділів   
 обласних адміністрацій 

9  керівниками структурних підрозділів 
 райдержадміністрацій 

9  міськими головами

пов’язані 
з використанням 
бюджетних коштівкримінальні 

правопорушення 
виявлено  

у сфері економіки

проти 
власності

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ:

у сфері 
господарської 
діяльності

Кримінальні провадження за вказаними економічними 
злочинами здійснено Депаратментом захисту економіки

протидія кримінальній 
частині корупційних 
проявів серед службових 
осіб державної влади та 
місцевого самоврядування

встановлення фактів 
організації незаконних схем 
виведення бюджетних коштів 
у тіньовий обіг

РЕЗУЛЬТАТ:

Пріоритетним 
залишається 
викриття фактів 
одержання 
неправомірної 
вигоди в бюджетній 
сфері.
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4.2.10. ПРОТИДІЯ ХАБАРНИЦТВУ, 
РОЗКРАДАННЮ І РОЗТРАТАМ

76478 649

539 64,1 млн грн

факти хабарництва викритослужбовців, яких притягнули до 
кримінальної відповідальності

осіб, яким повідомили
про підозру

кримінальних впроваджень
скеровано до суду

сума хабарів

372 зі значними сумами 

63 на суму понад 
 100 тисяч гривень

2 586 780 1 540

1 880

злочинів викрито злочинів було викрито 
в сфері публічних закупівель:

осіб, яким повідомили
про підозру 

справ скеровано до суду

4.2.11. ЗЛОЧИНИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

1 282  стосуються видатків 
 державного бюджету

1 273  стосуються видатків  
 місцевих бюджетів

435 пов’язані 
 з використанням коштів 
 державних та 
 регіональних програм, 
 спрямованих
 на соціально-економічний 
 розвиток

70 стосуються коштів  
 субвенцій бюджетів  
 усіх рівнів
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2 274 42

632

70 295
конкурсних торгів 
було скасовано

заощаджено

кримінальні правопорушення
було викрито

організованих 
груп було викрито

правопорушників, 
особи яких було 
встановлено

у таких сферах:

• охорона здоров’я;
• освіта;
• паливно-енергетичний 

комплекс;
• житлово-комунальне 

господарство;
• придбання товарів,  

робіт і послуг тощо.

ПРЕВЕНЦІЯ: ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

222 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним  
 шляхом зловживання службовим становищем

203 з ознаками корупції

116 у сфері службової діяльності

115 пов’язані з використанням бюджетних коштів

69 у сфері господарської діяльності

19 заняття гральним бізнесом

10 легалізація (відмивання) доходів,  
 одержаних злочинним шляхом

млрд грн

213,792 млрд грн

33,508 млрд грн

За час проекту до державного бюджету  
перераховано митних платежів на суму 

З червня по грудень 2018 року на всій території України проводився експерементальний 
проект «Контрабанда – стоп». У рамках проекту працівникам поліції надано вільний доступ  
до роботи Державної фіскальної служби та Митниці

Порівняно з 2017 роком це більше на:
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8 510 7 603

4 114

4,3 млн грн 

адміністративних 
протоколів складено 

протоколи 
розглянуто в суді

службовців 
оштрафовано

штрафи, що накладено на 
правопорушників

АДМІНІСТРАТИВНА КОРУПЦІЯ

3 318 депутатів сільських, селищних,  
 міських, районних рад 

2 017 посадовців юридичних осіб  
 публічного права 

1 061 службовців міськрад

495  службовців райдержадміністрацій

432 представників  
 місцевого самоврядування

132  посадовців обласної ради

114  службовців облдержадміністрацій

871 представників інших органів влади
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4.3. ПРІОРИТЕТИ НА 2019 РІК

Підвищення ефективності  
розкриття та розслідування:

Викрадень людей, умисних убивств і тяжких 
тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, 
насамперед вчинених щодо неповнолітніх 
і соціально незахищених верств населення, 
скоєних на замовлення та з використанням 
вогнепальної зброї та вибухівки.

Кваліфікованих розбоїв, зокрема тих, що мають 
ознаки серійності.

Злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи, насамперед стосовно 
неповнолітніх осіб.

Порушень правил дорожнього руху, що 
спричинили смерть потерпілого або заподіяли 
тяжке тілесне ушкодження.

Злочинів, скоєних на ґрунті нетерпимості, 
пов’язаних із проявами ксенофобії, а також 
відносно осіб із активною громадянською 
позицією.

Злочинів, пов’язаних із постачанням нелегальної 
вогнепальної зброї та частин до неї, боєприпасів 
і вибухівки.

Протидія наркозлочинності, зокрема:

Легалізації доходів від наркобізнесу, накладення 
арешту на майно наркозлочинців, їхні грошові 
кошти та інші цінності.

Незаконному обігу нових психоактивних речовин.

Боротьба зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми та проти моралі:

Підвищення ефективності розкриття 
та розслідування фактів торгівлі людьми.

Захист дітей від сексуальної експлуатації.

Протидія кіберзлочинності, зокрема:

Злочинам у сфері кібербезпеки, скоєних проти 
економіко-утворювальних приватних і державних 
компаній.

Злочинам, пов’язаним зі створенням, 
розповсюдженням або збутом шкідливих 
програмних чи технічних засобів, 
несанкціонованими діями з інформацією, 
яка міститься в комп’ютерах.

Протидія злочинним проявам  
в економічній сфері:

Документування протиправної діяльності осіб, які 
послаблюють спроможність бюджетної системи 
держави. Посилення ефективності роботи 
з документування, розкриття та розслідування 
кримінальних правопорушень у сфері 
службової діяльності, пов’язаних насамперед 
із корупційними проявами, а також у сферах, 
що мають стратегічне значення для економіки 
держави.

1. ПОСИЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗЛОЧИНІВ
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2. ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ

Транснаціональної та етнічної спрямованості,  
що діють у сферах торгівлі людьми.

Незаконному обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин, зокрема їх 
розповсюдженню безконтактним методом  
із використанням інноваційних технологій.

Незаконному обігу вогнепальної зброї, вибухових 
речовин і боєприпасів.

Кіберзлочинності, яка пов’язана з діяльністю 
незаконних збройних формувань і «рейдерством», 
а також тій, що спеціалізується на незаконному 
привласненні автомобілів, зокрема преміум-класу.

3. РОЗШУКОВА РОБОТА

Підвищення ефективності роботи з розшуку 
зниклих безвісти осіб, а також осіб, обставини 
зникнення яких свідчать про скоєння проти них 
тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

4. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Подальше запровадження принципів 
громадоорієнтованого підходу.

Ефективна організація роботи з підтримання 
публічної безпеки й порядку під час масових 
заходів, а також забезпечення права на мирні 
зібрання.     

Зниження рівня аварійності на автошляхах, 
запобігання ДТП, де є потерпілі та загиблі. 

Запровадження системи автоматичної фіксації 
правопорушень на дорозі.

5. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ 
ЗМІН, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СПРОЩЕННЯМ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ   

Реалізація заходів нормативного, структурного, 
функціонального характеру задля належного 
рівня розслідування органами та підрозділами 
поліції кримінальних проступків.

Підготовка та впровадження в навчальних 
закладах нових освітніх програм, проведення 
тренінгів для особового складу щодо 
особливостей досудового розслідування 
кримінальних проступків. 

6. ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ  
БЕЗПЕКИ, РОЗВИТОК 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КРИМІНАЛЬНОГО 
АНАЛІЗУ

Розбудова ядра ІТ-інфраструктури Національної 
поліції України.

Закупівля спеціалізованого програмного 
забезпечення для керування базами даних 
системи захисту інформації державного значення.

Побудова комплексної системи захисту 
Інформаційного порталу Національної поліції.

Розвиток інформаційної системи «Гарпун». 

Створення автоматизованої системи оперативного 
призначення. 

Розробка спеціалізованого програмного 
забезпечення для кримінального аналізу.
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7. ПОСИЛЕННЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ

Підвищення рівня первинної професійної 
підготовки, розширення мережі закладів освіти, 
які її здійснюють, впровадження в діяльність 
Національної поліції України автоматизованої 
системи управління персоналом.

8. ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА

Вжиття ефективних заходів щодо запобігання 
проникнення на службу в поліцію осіб, які мають 
намір використовувати службові повноваження 
з протиправними цілями.

Протидія спробам втягнення поліцейських 
у протиправну діяльність, захист від злочинів, 
вчинених проти поліцейських у зв’язку 
з виконанням ними службових обов’язків.

9. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
СИТУАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Запровадження комплексних інтелектуальних 
систем відеоспостереження.

10. ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ВІДОМСТВА 
ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ 
І ОЧІКУВАНЬ ПРАЦІВНИКІВ

Формування мотиваційного пакету соціального 
забезпечення працівника поліції з метою 
підвищення рівня задоволеності службою у 
відомстві, зростання престижності професії, 
зміцнення репутації Національної поліції України 
як роботодавця.
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