
 

ЗВІТ 

Національної поліції України  

про результати роботи у 2021 році 

 

2021 рік був для Національної поліції роком, насиченим подіями, 

загрозами та викликами різних масштабів. 

При цьому ряд чинників, серед яких фінансові, соціально-економічні, 

епідеміологічні, соціально-психологічні, демографічні, мали вплив на 

криміногенні процеси в державі та потребували від Національної поліції 

відповідного та оперативного реагування на них. 

Зокрема, негативний вплив на криміногенну ситуацію в Україні мали такі 

фактори: 

продовження збройної агресії Росії проти України на частині територій 

Донецької та Луганської областей, що вимагає витрат значних людських та 

матеріальних ресурсів, гальмує економічний розвиток Донбасу та держави 

загалом, сприяє незаконному обігу зброї; 

наявність серйозних загроз локального або масштабного вторгнення на 

територію держави; 

міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею і Латвією; 

низькі темпи економічного розвитку держави, збереження значного 

тіньового сектору економіки, що його гальмує; 

загроза зростання рівня безробіття; 

зниження рівня ВВП, загроза зростання рівня інфляції; 

збереження значного рівня внутрішньої та зовнішньої трудової міграції 

українського молодого, працездатного та кваліфікованого населення; 

протестні настрої громадян у зв’язку з підвищенням вартості 

комунальних послуг, розбіжності у поглядах значних груп населення, 

політичних сил щодо політичної та соціально-економічної ситуації в державі, 

фіскалізацією малого бізнесу та скасуванням спрощеної системи 

оподаткування, «локдауном» та карантинними обмеженнями тощо. 

Водночас сприяли зменшенню криміногенного потенціалу суспільства:  

поширення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах світу, яке 

негативно вплинуло на всі сторони життєдіяльності суспільства, але 

внаслідок тимчасового обмеження соціальної активності та мобільності 

населення об’єктивно зменшило можливості для вчинення кримінальних 

правопорушень; 

стабілізація і укріплення національної валюти; 

активна протидія Національної поліції організованій злочинності, так 

званим «злодіям у законі», зменшенням їх злочинного впливу на кримінальну 

ситуацію. 
 
Оцінюючи роботу Національної поліції у 2021 році, першочергово слід 

брати до уваги рівень довіри населення до поліції як основний критерій оцінки 
ефективності діяльності органів та підрозділів поліції, визначений Законом 
України «Про Національну поліцію». 
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У 2021 році незалежною соціологічною службою, визначеною 

у встановленому законодавством порядку, проведено на загальнодержавному 

рівні вивчення громадської думки щодо оцінки рівня довіри до Національної 

поліції, сприйняття громадянами її діяльності та основних очікувань щодо неї 

в майбутньому.    

Згідно з результатами дослідження, довіру до Національної поліції 

висловили 44% громадян. При цьому основними причинами такого ставлення 

респонденти назвали особистий позитивний досвід взаємодії та досвід своїх 

родичів або знайомих, а також ввічливе спілкування та доброзичливість 

поліцейських, оперативність реагування, позитивну інформацію у ЗМІ тощо. 

Сильними сторонами поліції громадяни називали омолодження кадрів, 

матеріально-технічне оснащення та зовнішній вигляд, оперативність реагування 

та бажання допомогти. Найбільш ефективними у своїй роботі, на думку 

більшості опитаних, є служба «102», патрульні поліцейські, працівники 

оперативних підрозділів та дільничні офіцери поліції. 

Поряд з тим, систематичне вивчення громадської думки дозволяє оцінити 

тенденції рівня довіри суспільства до поліції, основні проблеми у сфері 

правоохоронної діяльності, які турбують громадян, та зосередитись на їх 

вирішенні. 

Порівнюючи результати соціологічних досліджень, проведених  протягом 

останніх двох років, слід відзначити певну позитивну динаміку громадської 

думки щодо рівня довіри до поліції. Так, кількість громадян, які повністю або 

скоріше довіряли Національній поліції, у 2020 році складала 41%, а минулого 

року їх частка була вже 44%. 

Окрім оцінки рівня довіри до поліції, соціологічною службою 

досліджувалися питання щодо відчуття безпеки у громадян. За результатами  

опитування встановлено, що 67% громадян почувають себе у безпеці за місцем 

їхнього проживання.  

Водночас респонденти зазначали, що в районі їхнього проживання цілком 

ймовірно стати жертвою крадіжки, зокрема з помешкань, на вулиці або 

у транспорті, а також нерідко повідомляли про розповсюдження наркотиків та 

шахрайства.   
 
Ураховуючи зазначені результати, одним з пріоритетів діяльності 

Національної поліції у 2022 році, визначених Міністром внутрішніх справ, 
є «Протидія кримінальним правопорушенням». Пріоритет містить завдання, 
безпосередньо пов’язані з посиленням протидії даним видам кримінальних 
правопорушень, а саме: 

 

виявлення та припинення фактів розповсюдження наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів безконтактним шляхом з 
використанням мережі Інтернет, настінних графіті тощо; 

підвищення ефективності боротьби з майновими злочинами – протидія 
кримінальним проявам, пов’язаним із посяганням на майно громадян (крадіжки 
з квартир та іншого житла, кишенькові крадіжки, шахрайства, грабежі), з 
якою щоденно зіштовхуються громадяни; 
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боротьба з кіберзлочинністю – протидія кримінальним правопорушенням, 
вчиненим у сфері високих інформаційних технологій, в першу чергу – 
шахрайствам в мережі Інтернет, з банківськими картами, створення 
безпечного кіберпростору. 

 

У 2021 році Національна поліція здійснювала заходи щодо удосконалення 

взаємодії між територіальними органами поліції, підвищення оперативності та 

якості реагування на явища криміногенного характеру, а також подальшої 

інтеграції стратегічних проєктів структурної та функціональної розбудови 

поліції.  

Зокрема, продовжено реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади». 

Він покликаний забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який 

живе та працює на території цієї громади. Основними цілями проєкту 

є побудова сталої співпраці з громадою для створення спільного безпечного 

середовища, інтеграція поліції у суспільство, задоволення безпекових потреб 

громадян, залучення до партнерства усіх зацікавлених сторін, ефективне та 

консолідоване вирішення локальних проблем громади, оцінка роботи поліції на 

основі дослідження рівня задоволеності громадян.  

 

На кінець 2021 року 875 поліцейських офіцерів громади працюють 

у 23 регіонах держави та обслуговують 498 територіальних громад. Ще 108 

поліцейських проходять навчання на базі Харківського університету 

внутрішніх справ. 

Водночас, з метою надання якісних поліцейських послуг у територіальних 

громадах та створення належних умов праці поліцейських, Національною 

поліцією за сприяння місцевих органів самоврядування відкриваються 

«Поліцейські станції». Сьогодні в усіх областях держави функціонують 

877 поліцейських станцій, з яких 26 – у центрах безпеки. 
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Для підвищення ефективності реагування на правопорушення, надзвичайні 

ситуації та небезпечні події, а також максимальної доступності поліцейських 

послуг у будь-якій точці держави в максимально стислий строк, в Національній 

поліції продовжено розвиток  своєї авіації та поліції на воді. 

Загалом у 2020-2021 роках Національній поліції передано 10 гелікоптерів 

«Airbus Eurocopter H-145». Відомство прийняло на баланс вертодром 

«Гелікоптерний майданчик «Канів», там облаштовано 2 ангари для зберігання 

авіаційної техніки.  

 

На виконання рішення Кабінету Міністрів України щодо створення 

єдиного аеромедичного простору здійснюється транспортування гелікоптерами 

Національної поліції пацієнтів, які перебувають в тяжкому стані та потребують 

екстреної медичної допомоги, а також доставка донорських органів. Це дало 

змогу врятувати у 2021 році життя і здоров’я понад 100 осіб. 

Іншим напрямком діяльності поліції є забезпечення безпеки на водних 

об’єктах держави. На даний час поліцейські у службовій діяльності 

використовують понад 50 плавзасобів. Як результат, врятовано 133 особи та 
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попереджено завдання збитків державі на суму понад 200 млн гривень. 

Пріоритетним залишається питання ефективного реагування поліцією на 

правопорушення, зокрема прибуття поліції на місце події у максимально 

стислий строк. Початок такого реагування починається, як правило, з дзвінка 

громадян на спецлінію поліції «102».  

Загалом минулого року на спецлінію «102» від громадян надійшло понад 

7 млн повідомлень, які потребували відповідного реагування на них з боку 

поліції. 

Найчастіше люди зверталися до поліції щодо вчинення домашнього 

насильства, виникнення конфліктних ситуацій, вчинення адміністративних 

правопорушень, крадіжок та дорожньо-транспортних подій. 

Ураховуючи необхідність швидкого та якісного реагування на кримінальні 

правопорушення та інші події, в поліції запроваджено чотирирівневу систему 

реагування залежно від виду, ступеню загрози і часу, який минув з моменту 

скоєння правопорушення. Завдяки зазначеним змінам час реагування поліції на 
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повідомлення про злочини або інші події скоротився. 

Національною поліцією у 2021 році здійснювалися заходи щодо 

масштабування системи «Custody Records» на територіальні (відокремлені) 

підрозділи. Дана система передбачає електронну фіксацію всіх дій із 

затриманою особою з моменту її затримання, а саме: умови тримання, 

поводження та забезпечення прав затриманих осіб, стан здоров’я під час їх 

перебування в підрозділі поліції тощо. Минулого року пілотний проєкт 

«Custody Records» запроваджено у 16 підрозділах поліції Київської, 

Харківської, Тернопільської, Вінницької, Волинської, Сумської та Рівненської 

областей. 

 

За ініціативи Національної поліції, у регіонах розвивається система 

відеонагляду, заходи щодо її впровадження включено до більшості 

регіональних програм із забезпечення публічної безпеки і порядку. Загалом 

органи та підрозділи поліції мають доступ до понад 41,3 тис. камер 

відеоспостереження, у тому числі 4,2 тис. – з функцією відеоаналітики.  
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Крім того, в головних управліннях Національної поліції в Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі – ГУНП) 

функціонують понад 4 тис. камер, підключених до системи «Гарпун», які 

мають  можливість розпізнавання реєстраційних номерних знаків. Зазначена 

система здатна в режимі реального часу визначати транспортні засоби, які 

перебувають у розшуку або на які накладено арешт. 

Важливим кроком у підвищенні рівня безпеки дорожнього руху є 

запровадження системи фіксації адміністративних правопорушень 

в автоматичному режимі. Так, на даний час у складі системи функціонують 

246 технічних засобів (приладів контролю), які здійснюють фото-, 

відеофіксацію подій з ознаками адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 220 цих приладів були встановлені 

у 2021 році.  

 

За результатами їх роботи минулого року винесено 2,6 млн. постанов, з 

яких за 2,3 млн постанов сплачено штрафи на загальну суму 505,7 млн грн. 
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З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху у 2021 році поліція 

розпочала використання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі SKODA 

KODIAQ для фіксації порушень правил дорожнього руху в русі (спецавтомобілі 

«Фантом»). Вони оснащені інтегрованою системою контролю швидкості 

рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків 

з автоматичною перевіркою в базах даних. 

Завдяки вжитим заходам вдалося дещо покращити безпекову ситуацію на 

автошляхах держави. Так, при зростанні на 14% загальної кількості дорожньо-

транспортних подій число ДТП з постраждалими знизилося на 6%. Водночас  

на 9% зменшилася кількість осіб, загиблих в ДТП, та на 7% – осіб, травмованих 

у таких подіях. 

 

Ураховуючи збільшення кількості фактів учинення домашнього 

насильства, значну суспільну увагу до таких випадків, у Національній поліції 

створено 45 секторів протидії домашньому насильству, у складі яких 

функціонують 87 мобільних груп з протидії домашньому насильству.  Крім 

того, створено ще 54 позаштатні такі групи. Основною метою таких груп 

є ефективне реагування винятково на факти вчинення домашнього насильства 

для його припинення та надання допомоги постраждалим особам, здійснення 

превентивних заходів стосовно кривдників.  



 

9 
 

За минулий рік цими мобільними групами здійснено 97,2 тис. виїздів на 

повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. Під час реагування 

на вказані виклики виявлено 41,5 тис. осіб, які постраждали від домашнього 

насильства, серед них – 32,3 тис. жінок та 3,6 тис. дітей. Поліцейські винесли 

19,7 тис. термінових заборонних приписів стосовно кривдників. 

Загалом за звітний період до поліції надійшло майже 326 тис. заяв 

і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім 

насильством. За результатами їх розгляду поліцейські склали 147 тис. 

адміністративних протоколів за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису 

або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Крім 

того, минулого року Національною поліцією розслідувано 4,2 тис. 

кримінальних проваджень за кримінальними правопорушеннями, пов’язаними 

з домашнім насильством. 

Одним з важливих напрямів у діяльності поліції є захист прав і законних 

інтересів дітей. З метою розвитку ювенальної превенції у складі центрального 

органу управління поліції створено Управління ювенальної поліції. Серед 

основних завдань підрозділу визначено впровадження програм співпраці 

поліції, органів місцевого самоврядування, управлінь освіти і науки та 

міжнародних організацій у сфері безпеки та захисту прав дітей, організацію 

превентивної (профілактичної) роботи з ними, розшук зниклих дітей, протидію 

жорсткому поводженню (сексуальна експлуатація, домашнє насильство, булінг 

тощо).  

На сьогодні Національною поліцією реалізуються ряд проєктів, 

спрямованих на створення безпечного середовища для дітей, зокрема «Спорт 

заради розвитку», «Почуємо кожного», «Мій вибір – Життя без наркотиків». 

Продовжується реалізація проєктів «Діти. Поліція. Безпека», «Безпечна школа», 

«Стоп, шкільний булінг», «Маю право бути собою», «Будуємо майбутнє 

разом», «Відповідальність починається з мене!». 

Триває процес удосконалення системи розшуку дітей. Зокрема, 

продовжується успішна реалізація спільного з ПрАТ «Київстар» 

інформаційного сервісу «Пошук дітей». Його метою є сприяння розшуку дітей 

шляхом поширення серед абонентів через СМС-розсилку повідомлень про 

зникнення дитини. Від початку впровадження сервісу за інформацією, 

отриманою від громадян, поліцейським вдалося розшукати 21 дитину, що 

вказує на його ефективність, небайдужість громадян до надзвичайних подій за 

участю дітей. 

Вагомим досягненням є впровадження у 2021 році системи сповіщення про 

розшук зниклих дітей «Amber Alert». Дана система  запущена в межах України 

спільно з Міністерством цифрової трансформації України у партнерстві з «Meta 

Platforms, Inc». Метою зазначеної системи є поширення серед громадськості, 

зокрема спільноти соціальної мережі «Facebook», інформації про зниклу 
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дитину. Сповіщення відбувається шляхом надсилання користувачам соцмережі 

інформаційних повідомлень із стислою інформацією та описом дитини, якщо є 

підстави вважати, що дитина в небезпеці або стала жертвою злочину. 

Слід зазначити, що за майже 16 тис. заяв та повідомлень щодо безвісного 

зникнення неповнолітніх, які надійшли до територіальних підрозділів поліції, 

упродовж першої доби розшукано 96% дітей. 

 

 

Як результат роботи підрозділів ювенальної превенції, у 2021 році 

спостерігаються позитивні тенденції у профілактиці злочинності серед дітей. 

Зокрема, зменшилася на 17% кількість дітей, які вчинили кримінальні 

правопорушення, а кількість таких протиправних діянь скоротилася на 5%.  
 

Минулого року в державі  відбулося понад 105 тис. акцій та масових 

заходів, в яких взяли участь понад 9 млн громадян. У своїй переважній 

більшості ці заходи проходили спокійно, без грубих порушень публічного 

порядку. 
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Під час проведення таких заходів у роботі поліції застосовується 

«скандинавська модель» забезпечення громадського порядку. Вона базується на 

зміні самої філософії забезпечення правопорядку і має на меті створення 

безпечного середовища, зменшення агресії та можливої шкоди, а також 

обмеження використання людського ресурсу правоохоронців. У рамках 

упровадження моделі реалізується проєкт «Поліція діалогу», який передбачає 

створення груп комунікації. На теперішній час групи комунікації залучаються 

під час проведення масових заходів в усіх регіонах держави. 

У 2021 році значні зусилля Національної поліції спрямовувалися на 

реалізацію заходів щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19 в Україні. 

Так, близько 14 тис. поліцейських щодоби залучалися до проведення 

відповідних карантинних заходів. 

Загалом упродовж обмежувальних заходів у 2021 році поліцейські склали 

56,5 тис. адміністративних протоколів та винесли 446,7 тис. постанов про 

порушення карантинних обмежень.  

Минулого року держава зіткнулася з новим масовим явищем – підробкою 

документів про вакцинацію та тестування на коронавірусну хворобу COVID-19. 

Загалом у 2021 році поліція розпочала 2,3 тис. кримінальних проваджень як за 

фактами підробки, так і використання таких фальшивих документів. 
 

Ефективне виконання органами та підрозділами поліції завдань з  протидії 

кримінальній протиправності, забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони прав та свобод людини, а також інтересів суспільства і держави 

дозволили контролювати криміногенну ситуацію та не допустити її загострення 

у 2021 році. 

Зокрема, слід відзначити зменшення на 11% кількості учинених 

кримінальних правопорушень. Рівень злочинності в державі у порівнянні з 2020 

роком знизився з 81 до 72 кримінальних правопорушень на 10 тис. населення. 

Окремо слід відзначити позитивну тенденцію щодо зниження на 10% 

кількості вчинених тяжких та на 9% – особливо тяжких злочинів. Зокрема, 

вчинено менше умисних вбивств (на 6%), тяжких тілесних ушкоджень (на 6%), 

тяжких тілесних ушкоджень, унаслідок яких сталася смерть потерпілого (на 

5%), та порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть 

потерпілого (на 19%). 

Комплексний підхід до профілактики злочинності дозволив досягнути 

зменшення кількості учинених злочинів корисливо-насильницької 

спрямованості та проти власності громадян, у т.ч. пограбувань (на 35%), 

розбійних нападів (на 29%), крадіжок (на 18%), зокрема кишенькових (на 42%) 

та з помешкань (на 26%), а також незаконних заволодінь транспортними 

засобами (на 36%). 
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Наявна тенденція до збільшення загальної кількості розкритих 

кримінальних правопорушень, у т.ч. на 9% – тяжких та особливо тяжких видів.   

Водночас збільшилася питома вага окремих видів тяжких протиправних 

посягань на життя і здоров’я людини, за якими установлені особи 

зловмисників, зокрема у вчиненні умисних убивств (з 93% до 98%), тяжких 

тілесних ушкоджень (з 96% до 98%) та тяжких тілесних ушкоджень зі 

смертельними наслідками (з 97% до 98%). 

 

Поряд із цим спостерігається зростання загальної кількості кримінальних 

правопорушень, направлених до суду з обвинувальним актом, зокрема на 8% 

тяжких та особливо тяжких злочинів.  

Протидія організованій злочинності залишається одним з основних 

акцентів у роботі поліції. 

Діяльність організованих груп і злочинних організацій (далі – ОГ і ЗО) 

призводить до гальмування політичних, правових і соціально-економічних 

реформ, перешкоджає становленню правової держави, громадянського 

суспільства, становить перешкоду на шляху України до європейської та 

міжнародної інтеграції, створює загрозу економічній безпеці держави. 

Розуміючи небезпеку цього фактору та загрози, які несуть дестабілізаційні 

дії організованої злочинності, Національна поліція здійснювала у 2021 році 

ефективні заходи, спрямовані на знешкодження ОГ та ЗО, зменшення їх впливу 

на політичну, економічну та безпекову ситуацію в державі. 

Слід зазначити, в останні роки посилилась діяльність органів поліції щодо 

протидії організованій злочинності, що зумовило помітне зростання викритих 
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випадків незаконної діяльності ОГ та ЗО. 

Зокрема, минулого року знешкоджено 428 організованих груп і злочинних 

організацій, що є найбільшим показником за весь час діяльності Національної 

поліції.  

 

Серед загальної кількості припинено діяльність 61 ОГ та ЗО з 

міжрегіональними зв’язками, 9 – з транснаціональними та 37 злочинних груп, 

сформованих на етнічній основі. 

Направлено до суду 62 кримінальні провадження щодо створення 

злочинної організації та 18 – за фактами створення бандугроповань. 

Крім того, викрито 109 ОГ та ЗО, причетних до незаконного обігу 

наркотиків, та 11 – причетних до незаконного обігу зброї. 

Задокументовано у півтора рази більше осіб, які входили до складу 

зазначених груп, а загальна кількість викритих злочинів, учинених у складі ОГ 

та ЗО, збільшилась на 16%. 

Крім того, Національною поліцією зосереджувалася увага на протидії 

лідерам злочинного середовища, так званим «злодіям у законі», «кримінальним 

авторитетам» та іншим представникам криміналітету, які впливають на 

криміногенну та соціально-економічну ситуацію в регіонах і державі загалом. 

Зокрема, повідомлено про підозру 122 особам підвищеного злочинного впливу. 

 

У 2021 році велась активна робота, спрямована на припинення поширення 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 

зокрема через мережу Інтернет. 

Упродовж звітного періоду викрито на 5% більше наркозлочинів, у т.ч. на 

27% більше – тяжких та особливо тяжких їх видів. Досягнуто зростання на 13% 

у розкритті та на 6% – у розслідуванні  кримінальних правопорушень у сфері 

незаконного обігу наркотиків. 
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Виявлено на 30% більше фактів збуту наркотичних речовин, з яких майже 

1,9 тис. (або кожен п’ятий) вчинено з використанням мережі Інтернет. Зросла 

на 36% кількість розкритих таких кримінальних правопорушень. Повідомлено 

про підозру 2,8 тис. наркозбувачам, що на 10 % більше ніж у 2020 році. 

Водночас стосовно 1,3 тис. правопорушників судами обрано запобіжний захід 

у вигляді взяття під варту. Розслідувано на 27% більше фактів збуту 

наркотичних речовин. 

У 2021 році Національна поліція спільно з представниками Харківського 

університету внутрішніх справ продовжили заходи щодо  блокування Telegram-

каналів з продажу наркотиків за допомогою чат-боту «СтопНаркотик». Завдяки 

спільним зусиллям заблоковано понад 2,9 тис. таких каналів. 

 

 

Тривале ведення бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської 

областей є одним із суттєвих факторів, що зумовлює значне розповсюдження 

зброї та вибухівки в країні і призводить до численних випадків їх незаконного 

накопичення, зберігання, використання під час вчинення злочинів. 

Національна поліція систематично здійснює організаційні, практичні та 

превентивні заходи із протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим 

з використанням зброї, протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, бойових 

припасів та вибухових речовин на території України. 
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Послідовна реалізація заходів сприяла документуванню у 2021 році 

значної кількості кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням 

зброї.  

Так, минулого року Національною поліцією викрито понад 3,9 тис. 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним поводженням зі 

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконним 

виготовленням, переробкою чи ремонтом вогнепальної зброї або незаконним 

виготовленням бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв. За 

результатами вжитих заходів розкрито 3,5 тис. таких кримінальних 

правопорушень.   

З незаконного обігу вилучено майже 1,2 тис. одиниць вогнепальної зброї, 

88,4 тис. набоїв, а також 2,2 тис. гранат, мін та боєприпасів. 

 

Одним із негативних наслідків перебування в незаконному обігу значної 

кількості вогнепальної зброї є вчинення у 2021 році 288 кримінальних 

правопорушень з її використанням, з них 257 – розкрито. 

Зокрема, з початку 2021 року в органах та підрозділах поліції 

зареєстровано 40 умисних вбивств та замахів, вчинених з використанням 

вогнепальної зброї та вибухових речовин. Завдяки скоординованим заходам 

поліція розкрила 35 таких правопорушень. 

Дієвим засобом боротьби з незаконним обігом зброї, що допомагає 

найбільш якісно задокументувати протиправну діяльність та отримати 

необхідну доказову базу, є контроль за вчиненням кримінального 

правопорушення у вигляді оперативної закупки та контрольованого 

постачання. Так, у 2021 році проведено майже 200 оперативних закупок 

вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. 

 

Новітні можливості інформаційних технологій та їх стрімкий ріст у всьому 

світі дедалі активніше використовується людством у різних сферах діяльності. 

Кіберпростір створює неймовірні можливості, розширює свободу, стимулює 
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розвиток інновацій та збагачує суспільство. Однак, паралельно з позитивними 

тенденціями, набуває розвитку і кіберзлочинність, що, зрозуміло, завдає 

значної шкоди інтересам наших громадян та держави в цілому. З метою 

протидії такій кримінальній протиправності в Національній поліції функціонує 

підрозділ кіберполіції. 

У 2021 році задокументовано майже вдвічі більше злочинів, учинених 

з використанням високих інформаційних технологій. Зокрема, у майже півтора 

рази зросла динаміка реєстрації злочинів у банківській сфері та на третину – 

у сфері комп’ютерних систем. При цьому кількість розкритих кіберзлочинів 

збільшилася вдвічі. 

 

 

Періодичне обмеження соціальної активності громадян у зв’язку 

з посиленням карантину спровокувало збільшення на 42% шахрайств, 

пов’язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3, 4 ст. 190 

КК України). Завдяки оперативному реагуванню поліції на таку ситуацію 

розкрито понад 80% таких шахрайств. 

Кіберполіцейські у 2021 році ініціювали проведення 9 міжнародних 

поліцейських операцій та взяли участь у 8 таких заходах на запрошення 

іноземних колег. 

Як приклад, минулого року встановлено трьох громадян України, 

підозрюваних у створенні вірусу «ЕМОТЕТ». Через незаконні дії цих громадян 

потерпілим завдано збитків на суму близько 2 млрд. доларів США.  Крім того, 

встановлено шістьох громадян України, які за допомогою шкідливого 

програмного забезпечення «Ransomware» завдали компаніям Республіки Корея 

та США збитків на загальну суму 500 млн. доларів США. 

Водночас кіберполіцейські продовжують тримати прямий зв’язок 

з громадянами. Так, у 2021 році по допомогу до кіберполіції звернулося понад 

190 тис. громадян. Преважна більшість телефонувала до call-центру, водночас 

громадяни активно подавали звернення і через форми електронного запиту. 
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Іншим, не менш важливим напрямком, на якому акцентувалась увага 

минулого року, є протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми. 

Зокрема, одним із загальних факторів дестабілізації у криміногенній 

обстановці країни у другій половині 2021 року була міграційна криза на 

кордоні Білорусі з Литвою, Польщею і Латвією. 

Водночас Національна поліція вживала комплекс заходів, спрямованих на 

недопущення спроб незаконного проникнення на територію України. Так, 

минулого року виявлено 280 фактів, пов’язаних з незаконним переправленням 

осіб через державний кордон України. У порівнянні з 2020 роком кількість 

розкритих таких правопорушень збільшилася майже на третину. Загалом 

минулого року у взаємодії з іншими правоохоронними органами затримано 

понад 200 груп нелегальних мігрантів, до складу яких входило більше 800 осіб. 

Наявна позитивна тенденція у протидії торгівлі людьми. Так, минулого 

року на 12% збільшилася кількість викритих фактів торгівлі людьми. Як 

результат, удвічі зросла кількість розкритих таких злочинів та на 41%  – за 

якими закінчено розслідування. 

 

Останнім часом значного суспільного резонансу набувають повідомлення 

про неправдиві замінування. Найчастіше зловмисники «мінували» приміщення 

навчальних закладів, лікарень, а також об’єкти транспортної та торговельної 

інфраструктури. 

Загалом у минулому році органи поліції зафіксували майже 1,1 тис. 

анонімних повідомлень про знищення чи пошкодження  3,1 тис. об’єктів. 

За фактами анонімних повідомлень про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності слідчі Національної поліції 

України розпочали майже 700 кримінальних проваджень за ст. 259  (Завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності) КК України. 

За результатами вжитих заходів розкрито 226 таких злочинів, повідомлено 

про підозру 164 особам, які їх вчинили. 
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Національна поліція і надалі здійснюватиме комплекс заходів щодо 

реалізації проєктів розвитку, функціональної розбудови, захисту прав і свобод 

громадян від протиправних посягань, посилення протидії кримінальній 

протиправності, забезпечення публічної безпеки і порядку, надання сервісних 

поліцейських послуг населенню. 

З цією метою Міністром внутрішніх справ України затверджено План 

основних заходів Національної поліції України на 2022 рік, яким визначено для 

поліції наступні пріоритети: 

- цифровізація діяльності; 

- безпека громади; 

- захист прав людини; 

- безпека дорожнього руху; 

- протидія кримінальним правопорушенням; 

- логістика та кадрове забезпечення. 

 

 

Національна поліція України 


