
ЗВІТ 
Голови Національної поліції України  

про результати роботи відомства у 2019 році 
 
 
Основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів та 

підрозділів поліції залишається довіра населення. Це той показник, який є 

визначальним у роботі поліції. Наприкінці 2019 року громадяни надали свою 

оцінку – рівень довіри до поліції склав 48 відсотків. Це непогано, але 

працювати однозначно є над чим.       
Завдання поліції – не просто протидія злочинності чи охорона 

правопорядку. Основна ціль – це постійна взаємодія поліції з населенням 

та створення безпекового простору, в якому кожна людина почуватиме 

себе захищеною.  Реалізація цієї мети покладена в основу Плану основних 

заходів Національної поліції на 2019 рік. 
У цьому контексті активно впроваджується в діяльність поліції 

філософія «community policing».  
 
І одним із найуспішніших проєктів 2019 року став поліцейський офіцер 

громади, який реалізовується у співпраці з міжнародними партнерами. Якщо 

коротко, то поліцейський офіцер громади - це поліцейський, котрий несе 

службу в об’єднаних територіальних громадах – у сільській місцевості та 

невеликих містах,  він відкритий для людей, особисто знає жителів та їхні 

проблеми, надає якісні поліцейські послуги для створення спільного 

безпечного середовища.  
 
На сьогодні проєкт запроваджено в семи областях та охоплює 

206 об’єднаних територіальних громад, де проживає 1 мільйон 800 тисяч 

осіб.  
Загалом наразі вже працює 251 поліцейський офіцер громади. У  планах: 

збільшити їх кількість до 3 200.  

У той же час, поліція йде назустріч мерам обласних центрів, в яких не 



2 
 

передбачено створення ОТГ, аби також забезпечити ці міста  необхідною 

кількістю поліцейських офіцерів громади. 
Ще один проєкт, який успішно розширив свою діяльність 2019 року – 

запровадження у 37 містах України мобільних груп реагування на факти 

домашнього насильства.  
Упродовж 2019 року у поліції зареєстрували 142 тисячі заяв і 

повідомлень про вчинення домашнього насильства. З них більше 2 000 - 
надійшло від  дітей.  

 

 
 
Загалом поліцейські впродовж 2019 року склали 107 тис. 

адміністративних протоколів  та розслідували  більше  2 тис.  злочинів, 

скоєних  у сімейному середовищі. 
Нині на обліку перебувають понад 70 тис. сімейних кривдників.  

Ураховуючи ефективність роботи вказаних мобільних груп, планується 
в подальшому розгорнути їх діяльність у щонайменше 50 містах. 

Крім того, системно підійшли до зміни підходів у роботі поліції під час 
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масових акцій, впровадивши скандинавську модель забезпечення 

публічної безпеки.  
 
Зокрема налагоджено постійну комунікацію з учасниками заходів 

шляхом активного залучення представників «Поліції діалогу». 
Загалом у 2019 році поліцейські забезпечили правопорядок під час 

проведення майже  60 тис. масових заходів за участю 22 млн громадян.  
Слід зауважити, що подекуди акції супроводжувалися грубими 

порушеннями публічної безпеки та нанесенням тілесних ушкоджень як 

учасникам заходів, так і поліцейським. Але поліція разом з іншими 

правоохоронними органами завжди діяла професійно та в рамках закону.  
 
У загальному, 2019 рік був насичений важливими для України 

суспільно-політичними подіями. Зокрема, поліція забезпечила 

правопорядок під час виборчої президентської кампанії та виборів 

народних депутатів України. 

 
Одним із важливих показників діяльності поліції є оперативність 

реагування на повідомлення про вчинені злочини. Перший, базовий 

елемент системи реагування – служба «102». 
Громадяни активно звертаються на «102» з різними проблемами. За 

останні 5-ть років кількість дзвінків збільшилася майже у 8 разів –  до  10 

млн, що також свідчить про зростання рівня довіри до поліції. 
При цьому централізована і автоматизована система «102» готова до 

інтеграції у єдину екстрену службу «112» у разі її створення. 

 
Законодавчою ініціативою Національної поліції є визначення 

місцезнаходження заявника на момент його звернення на «102», аби швидше 

надавати необхідну допомогу. 
Також продовжується робота над удосконаленням системи управління 

нарядами. Щодня диспетчери скеровують  на виклики близько 5 тис. нарядів 
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патрульної поліції,  слідчо-оперативних груп, поліції охорони, підрозділів 

особливого призначення та превенції. 
Основна мета – забезпечити людям відчуття безпеки: поліцейський 

завжди поруч і у потрібний момент оперативно прийде на допомогу. 
Покращено реагування на повідомлення про злочини та їх  розкриття за 

«гарячими слідами» завдяки використанню систем відеонагляду та 

відеоаналітики. 
За 2019 рік кількість відеокамер збільшилася з 11 тис. до 24 тис., з яких 

майже 16 тис. передають зображення безпосередньо до ситуаційних центрів. 

Так, в Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській,  

Чернівецькій областях та місті Києві за допомогою відеоаналітики 

розкривається до 30% злочинів. 
Національна поліція розробила проект Закону України щодо внесення 

змін до ряду законів (про місцеве самоврядування, про Національну поліцію 

та нацбезпеку), аби отримати законодавче підґрунтя для створення 

комплексних систем моніторингу стану безпеки. 
 
Завдяки ужитим заходам, у 2019 році  поліція забезпечила контроль 

над криміногенною ситуацією в державі.  
Усього зареєстровано 418 тисяч кримінальних правопорушень. 

При цьому, розкрито 186 тисяч злочинів. Слідчі повідомили про підозру  
110 тис. осіб у вчиненні ними протиправних діянь. 
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Статистичні дані говорять про зменшення вчинених кримінальних 

правопорушень, у тому числі тяжких і особливо  тяжких. 

 

Визначальним  є зменшення кількості убивств та тяжких тілесних 

ушкоджень зі смертельними наслідками, яких зареєстровано 1428 і  
1916 відповідно. Це найменша кількість таких злочинів за роки незалежності 

України. 
Розкриття і розслідування всіх цих злочинів контролюється 

центральним органом управління поліції та особисто начальниками головних 

управлінь в областях та м. Києві. 
Відтак, на сьогодні розкривається 93% убивств і  тяжких тілесних 

ушкоджень. 
 

60% від загальної кількості скоєних кримінальних правопорушень 

складають майнові злочини, які мають найбільший суспільний резонанс.   

Порівняно з попередніми роками продовжується зменшення кількості 

корисливо-насильницьких посягань – розбоїв і грабежів.  
Менше зафіксовано незаконних заволодінь автотранспортом, шахрайств 

та крадіжок, у тому числі із квартир громадян. 
Відзначаються позитивні результати розкриття грабежів і розбоїв у 



6 
 

Донецькій, Івано-Франківській, Київській,  Луганській, Рівненській, 

Сумській і Чернівецькій областях. 
 
Виклик для поліції у 2020 році – впровадження інституту 

кримінальних проступків, що розвантажить слідчих та дозволить 

підвищити якість розкриття і розслідування тяжких та особливо тяжких 

злочинів. 
 
Головою Національної поліції, затверджено відповідний План заходів, 

який до 1 липня має бути чітко виконаний. 
 
Основні його вимоги: 
перше – створити та укомплектувати відділи дізнання в головних 

управліннях. У територіальних підрозділах –  призначити штатних 

дізнавачів; 
друге – начальникам головних управлінь  визначити поліцейських 

інших підрозділів, які розслідуватимуть кримінальні проступки та направити 

їх на навчання до відповідних навчальних закладів; 
третє – створити дізнавачам належні умови для їх роботи. 
 
Ще одне пріоритетне завдання на 2020 рік – це протидія організованій 

злочинності. 
У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих груп проти 258 у 

позаминулому. До кримінальної відповідальності притягнуто більше 1 тис.  

учасників цих груп, яким доведено вчинення 2,5 тис. злочинів. 
Ураховуючи такі загрози, у 2019 році підрозділам стратегічних 

розслідувань надано статус міжрегіонального територіального органу із 

конкретними завданнями: виявляти та припиняти діяльність організованих 

злочинних груп, розривати спайки між організованою злочинністю та 

бізнесом і політикою, а також притягувати до кримінальної відповідальності 

«злодіїв у законі». 
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Як результат, тільки за останні два місяці співробітники підрозділів 

стратегічних розслідувань затримали 9 так званих «злодіїв у законі» - 
громадян Грузії та Росії. Цих осіб буде примусово видворено за межі  нашої 

держави. Ураховуючи досить лояльне  українське законодавство, не факт, що 

ці особи знову не повернуться в Україну. 
Також Національною поліцією розроблено законодавчі ініціативи з 

метою припинення діяльності злочинних спільнот та їх учасників, а також  

притягнення «злодіїв у законі» до кримінальної відповідальності. Зазначені 

зміни в кримінальному законодавстві значно покращать результати 

роботи поліції щодо протидії організованій злочинності. 
 
Надзвичайно важливі завдання виконувала поліція і у сфері протидії 

незаконному обігу наркотиків. 
За підтримки американських партнерів тривала перебудова діяльності 

Департаменту протидії наркозлочинності та зміцнювалася його матеріально-
технічна база.  

Як результат, у 2019 році  виявлено 28 тис. наркозлочинів та припинено 

злочинну діяльність 68 організованих груп, причетних до незаконного обігу 

наркотиків. 
У ході масштабної спецоперації в Кривому Розі затримано 25 

фігурантів організованої групи, які контролювали наркоситуацію в місті. 

Наркооборудки групи становили від 5 до 7 млн грн. на місяць. 
Водночас, головні зусилля спрямовувалися на викриття збувачів 

наркотичних засобів та ліквідацію їх мережевих схем збуту, перекриття 

каналів  надходження наркотиків  в Україну або транзиту та підрив 

матеріальної бази наркобізнесу.  
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Про ефективність цієї роботи свідчить вилучення із незаконного обігу  

майже 9 тон наркотиків, зокрема майже тони героїну та понад 600 кг кокаїну. 

 
У  липні 2019 року в місті Києві затримано учасників міжнародного 

наркокартелю у складі 9 осіб,  п’ятеро  з яких – іноземці, які організували 

постачання  кокаїну з країн Латинської Америки до Західної Європи. 

Поліцейські вилучили 400 кг кокаїну, вартість якого за цінами чорного ринку 

склала близько 1 млрд грн. 
Останнє десятиліття супроводжується активним впровадженням 

новітніх технологій у всі сфери життєдіяльності людини. Тож наркозбувачі 

також використовують можливості цифрового світу.  
Як результат - задокументовано 421 факт збуту наркотиків з 

використанням мережі Інтернет. Викрито 13 організованих груп та 34 групи 

наркоділків, які організували схему збуту заборонених препаратів через 

всесвітню мережу, використовуючи у тому числі і популярний месенджер 

«Телеграм». 
Ще одне завдання у 2020 році – закріпити позитивні результати у 

сфері протидії незаконному обігу наркотиків та звести до мінімуму 

розповсюдження наркоманії на вулицях кожного населеного пункту України.  
 
Наразі в Україні у повному обсязі присутні всі ключові «класичні» 

кіберзлочини, які вчиняються за допомогою  комп’ютерних  і 

телекомунікаційних технологій, кількість яких  щороку  зростає. 
Це – розповсюдження комп’ютерних вірусів, шахрайства з  платіжними 

картками, крадіжки грошей  з банківських рахунків, викрадення інформації, 

онлайн-торгівля наркотиками та зброєю, формування у дітей суїцидальної 

поведінки. Саме протидія цим злочинам є пріоритетом у діяльності  

Департаменту кіберполіції  в 2020 році. 
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Особливе місце у роботі поліції посідає захист прав дітей. Поліцейські 

ювенальної превенції адресною роботою в середньому щомісяця охоплюють 

майже 3,7 тис. неповнолітніх. 
Головне завдання «ювеналів» –  уберегти наших дітей від 

насильства і жорстокості, негативного психологічного впливу, суїцидальної 

поведінки та недопущення проявів  агресії і жорстокості. 
З цією метою у 2019 році Національна поліція реалізувала чимало 

заходів, зокрема: 
прийнято Закон України про створення Єдиного реєстру так званих  

педофілів, а також посилено кримінальну відповідальність за секс з дітьми і 

передбачено термін ув’язнення  –  з  10 до 15 років, а в окремих випадках – 
навіть довічно; 

впроваджено платформи комунікації ювенальної поліції та громади 

(«Діти! Поліція! Безпека!», «Безпечна школа» тощо); 
розроблено правову платформу протидії булінгу у дитячому середовищі. 
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У результаті вжитих заходів, кількість злочинів, учинених 

неповнолітніми  зменшилася на 13 % (з 5,7 тис. до 4,9 тис.), а  протиправних 

посягань відносно дітей – на 7 % (з 4,4 тис. до 4,1 тис.).  
 
Одним із пріоритетних для Національної поліції є питання захисту 

поліцейських та членів їх сімей. 
У листопаді 2019 року в структурі Департаменту внутрішньої безпеки 

створено Управління  розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських. 

Цей крок був очевидним і затребуваним, ураховуючи кількість протиправних 

дій стосовно працівників поліції. 
З 575 злочинів, пов’язаних з опором, насильством щодо поліцейських та 

посяганням на їх життя працівниками ДВБ у взаємодії з іншими підрозділами 

розкрито майже півтисячі.  
Як приклад, у вересні 2019 року співробітники ДВБ  затримали  

«кілера»,  який  в м. Ужгород намагався вбити  начальника управління 

захисту економіки в Закарпатській області. Як виявилося, злочин організував 

колишній міліціонер  Закарпаття, звільнений у 2014 році за зв’язки з 

криміналітетом. Жертва була обрана не випадково – поліцейський 

перешкоджав злочинній діяльності зловмисника.  
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Цифровізація діяльності поліції. 
Завершено розробку 8 інформаційних підсистем,  серед яких «Службове 

завдання», «Паспорт  на дільницю», «Терміновий заборонний припис 

стосовно кривдника», «Розслідування»,  «Протидія  організованим групам та 

злочинним організаціям» та інші. 
Реалізовано  доступ поліцейських до інформаційних ресурсів ДМС, 

Держприкордонслужби, Інтерполу (міжнародний розшук), Моторно-
транспортного бюро, Державної митної служби (єврономери), Державної 

виконавчої служби (обтяження). Перспективними проєктами є інформаційна 

взаємодія з Пенсійним фондом та Державною судовою адміністрацією. 
У  рамках реалізації проєкту «Держава у смартфоні» за допомогою 

планшету та мобільного додатку «Дія» запроваджено технологію перевірки 

електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобіля.  

 
На часі – повноцінний запуск поліцейського мобільного додатку  

«My Pol», завдяки якому кожен громадянин зможе повідомити про 

правопорушення чи звернутися за допомогою.  
У 2020 році планується  запровадити  ще 9 інформаційних підсистем, 

у тому числі «Кабінет Дільничного офіцера поліції», «Електронна розшукова 

справа», «Електронний моніторинг», «Облік кривдників», «Custodу reсords». 
Головною метою цифровізації – є трансформація звичного робочого 

поля поліцейського, а саме відхід від паперових бюрократичних форм роботи 

до сучасних електронних сервісів. 
 
Однією із головних умов для ефективної роботи та досягнення 

позитивних результатів є оновлення матеріально-технічної бази поліції 

та поліпшення матеріального стану і побутово-житлових умов 

поліцейських. 
З метою підвищення мобільності оновлено автопарк на понад півтисячі 

автомобілів. 
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Для посилення боєздатності  закуплено  сучасні зразки озброєння, які 

відповідають стандартам НАТО. Підрозділи патрульної поліції та поліції 

особливого призначення оснащено пістолетами-кулеметами МР-5. 
Упродовж першого кварталу 2020 року повністю будуть переозброєні  

сучасними штурмовими та снайперськими гвинтівками підрозділи «КОРД».  

Крім того, здійснено масштабну закупівлю засобів електронного 

контролю (300), що в достатній мірі забезпечить  виконання поліцією 

відповідних ухвал суддів. 
 
Починаючи з  2019 року  Національна поліція  реалізує  стратегічно 

важливе завдання – забезпечення поліцейських житлом на умовах 

пільгового фінансового лізингу. 
На сьогодні  придбано 627 квартир на суму понад 600 млн грн., з яких  

544 квартири вже передано поліцейським. 
З метою придбання такого житла до Державної іпотечної установи 

надіслано понад 1 тис. заяв поліцейських і планується закупити житло 

на загальну суму понад 1 млрд. грн. 

Крім того, заплановано у два етапи підвищити розміри грошового 

забезпечення  поліцейських:   з 1 січня –  на 5 %  та  з 1 червня – також на 5 

%. 
 
 
 

Національна поліція України 


