
ЗВІТ 

про діяльність Національної поліції України 

за 2017 рік 

 

 

Не дивлячись на те, що 2017 рік для поліції, як і для всієї держави, був 

складним і відповідальним, вдалося започаткувати сталу тенденцію до зростання 

ефективності роботи органів і підрозділів Національної поліції, про що свідчить 

позитивна динаміка розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, 

зниження загальної кількості вчинених злочинів. 

Зокрема, загальна кількість розкритих кримінальних правопорушень (за 

якими особам повідомлено про підозру) зросла зі 178 тис. до 221 тис. 

Також, зі 178,5 тис. до 215 тис. збільшилася кількість розслідуваних 

кримінальних правопорушень. 

 

 
 

Визначальним є зменшення у 2017 році кількості учинених убивств та 

тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, кількість яких є 

найменшої за роки незалежності, та збільшення кількості розкритих поліцією 

злочинів з числа зареєстрованих. 
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Як приклад, у 1996 році 157 вчинених убивств мали ознаки замовних, у 

2006 році – 56, у 2016 – 41 та минулого року – 31. При цьому з кожних 10 убивств, 

учинених у 2017 році, у 9 особу злочинця встановлено та притягнуто до 

кримінальної відповідальності. Це один із найвищих показників з розкриття 

вбивств за останні 5 років. 

 

 
 

Досягнуто позитивної динаміки в розкритті крадіжок, грабежів та 

шахрайств, підвищилася ефективність протидії розбоям і незаконним 

заволодінням автотранспортом. 

 

 
Посилено протидію незаконному обігу зброї, наркотиків та організованим 

формам злочинності. Так, кількість задокументованих фактів збуту наркотиків 

збільшилась у 2,3 раза, обігу зброї – на 29%, викритих організованих груп і 

злочинних організацій – в 1,7 раза. 

Спостерігається збільшення в 1,7 раза (з 4064 до 6864) показника з 

установлення осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом зброї. 
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Ліквідовано 115 нарколабораторій з виготовлення наркотичних засобів та 

психотропних речовин (2016 рік – 95) і припинено діяльність 51 міжнародного 

каналу надходження наркотиків до України.  

 

 
 

 

До позитивних результатів призвели вжиті заходи у сфері боротьби з 

торгівлею людьми, кримінальними правопорушеннями проти суспільної моралі. 

Зокрема, за минулий рік виявлено 346 кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із торгівлею людьми, що втричі більше показника 2016 року (115).  

Установлено та надано допомогу 367 потерпілим від торгівлі людьми 

(184 особи жіночої статі), у тому числі 11 неповнолітнім та 11 малолітнім дітям. 

Результати ефективної роботи поліції за напрямом протидії торгівлі людьми 

отримали схвальні відгуки міжнародних організацій. Як наслідок, згідно із 

щорічною доповіддю Державного департаменту США про торгівлю людьми, 
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Україну переведено з негативного контрольного списку 3-ї групи в – 2 групу, що 

позитивно сприяє іміджу нашої держави в цілому та дозволить посилити 

фінансову допомогу на потреби боротьби з торгівлею людьми. 

 

 
 

Упродовж минулого року припинено діяльність 172 організованих груп та 

злочинних організацій (2016 – 102). Унаслідок посилення впливу на 

організовану злочинність задокументовано протиправну діяльність 665 осіб, які 

входили до складу зазначених груп та організацій, що більше ніж удвічі 

перевищує показник 2016 року (368). 

Загальна кількість викритих злочинів, учинених у складі ОГ та ЗО, 

збільшилась майже в 1,5 раза (з 1331 до 1953). Крім того, у 2017 році викрито 

діяльність 13 бандугруповань (2016 - 11). 
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У сфері захисту економічних інтересів держави, запобігання розтраті 

бюджетних коштів та виведення їх у «тінь» міжрегіональними підрозділами 

захисту економіки Нацполіцією викрито понад 8,8 тис. кримінальних 

правопорушень економічної спрямованості, з яких 588 - пов’язані зі збитками 

понад 100 тис. грн. та 133 – збитки по кожному з яких перевищують 1 млн. грн. 

При цьому за закінченими кримінальними провадженнями на 98 % 

забезпечено відшкодування спричинених збитків. 

 

 
 

При цьому серед зазначеної кількості правопорушень 2511 – пов’язані з 

незаконним використанням бюджету, зокрема 1215 учинено з видатками 

державного бюджету, та 1264 – з видатками місцевих бюджетів (557 пов’язані з 

використанням коштів державних та регіональних програм, 85 – з коштів 

субвенцій бюджетів усіх рівнів та 848 – викриті під час супроводження процедур 

державних закупівель). 

Крім того, працівниками підрозділів захисту економіки Нацполіції після 

проведення аналізу на наявність порушень законодавства в ініціативному 

порядку відмінено 1650 конкурсних торгів у сфері охорони здоров’я, освіти, 

паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальному господарстві, 

придбання товарів, робіт та послуг, які планувалося здійснити на загальну суму 

майже 19 млрд. грн. Таким чином, вдалося запобігти привласненню бюджетних 

коштів на орієнтовну суму 4-5 млрд. грн. 

Завдяки вжитим заходам щодо протидії корупції більше, ніж на чверть 

порівняно з 2016 роком, виявлено фактів хабарництва. Загальна сума 

задокументованих хабарів становить понад 45 млн. грн. 
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Не залишаються поза увагою такі важливі напрями діяльності поліції, як 

ювенальна превенція, а також запобігання насильству в сім’ї. 

Так, у 2017 році кількість кримінальних правопорушень, учинених 

стосовно неповнолітніх, зменшилася на 14% (з 5406 до 4639), а кількість 

постраждалих від них дітей – з 5773 до 5087. Також з 59 до 29 зменшився 

залишок нерозшуканих неповнолітніх, зниклих безвісті, з числа оголошених у 

звітному періоді.  
 

 
 

Суттєву увагу також звернуто на профілактичну складову в роботі органів 

та підрозділів поліції. Упродовж минулого року організовано та проведено  

19  профілактичних операцій та відпрацювань, з яких 11 заходів мали 

загальнодержавний характер. 

Під час проведення вказаних заходів налагоджено ефективну взаємодію з 

іншими центральними органами виконавчої влади України, зокрема Державною 

міграційною службою України та Державною прикордонною службою України 

щодо обміну інформацією та координації сил та засобів. 

У взаємодії з указаними органами проведено загальнодержавні 

профілактичні відпрацювання, спрямовані на підвищення ефективності протидії 

незаконному обігу зброї, незаконній міграції та злочинам, учиненим іноземцями, 

перекриття каналів надходження наркозасобів до їх споживачів та недопущення 

витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження, підвищення 
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ефективності розшукової роботи. 

Ужиті заходи дозволили підвищити ефективність роботи з розкриття та 

розслідування злочинів. 

Разом з тим слід зауважити, що протягом року на безпекову та 

криміногенну ситуацію в державі здійснював вплив ряд негативних 

факторів, що, у свою чергу, ускладнювали виконання поліцією своїх 

завдань та функцій. 

По-перше, це соціально-економічні фактори, адже передумови існування і 

поширення злочинності, насамперед, залежать від ефективного функціонування 

економіки та соціально-економічного розвитку. 

 

 
По-друге, це Російська збройна агресія проти України, унаслідок якої 

створюються умови до витоку в незаконний обіг з території проведення АТО 

зброї. 

По-третє, це пропорційне зменшення кількості осіб, які відбували 

покарання в місцях позбавлення волі. Зокрема, у 2004 році покарання відбувало 

понад 192 тис. осіб, а вже у 2012 цей показник скоротився до 154 тис. та на 

початок 2017 року він зменшився втричі до 60,4 тис. 

Зазначене зумовлено, у тому числі дією до червня 2017 року Закону 

України від 26.11.2015 № 838-VIII «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку 

попереднього ув’язнення у строк покарання» (закон Савченко). Згідно з цим 

Законом підлягало звільненню 39,4 тис. осіб, з яких від подальшого відбування 

покарання фактично звільнено 10,4 тис. засуджених. Із зазначеної кількості 

звільнених 1587 осіб викрито в учиненні злочинів, з них 54 – за умисне вбивство, 

34 – нанесення ТТУ, 25 – зґвалтування, 1563 – крадіжки, 296 – грабежі, 127 – 

розбої, 78 – шахрайство, 29 – хуліганство та ін. 

При цьому органами державної влади України приділяється недостатньо 
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уваги питанням ресоціалізації таких осіб, зокрема на вкрай низькому рівні 

здійснюються заходи з їх професійної переорієнтації, навчання, 

працевлаштування та подальшого контролю процесу їх інтеграції до суспільного 

життя. 

З метою зменшення впливу зазначених негативних факторів, 

підвищення спроможності органів і підрозділів Національної поліції 

України на високому рівні виконувати поставлені завдання та якісно 

надавати поліцейські послуги протягом року реалізовано ряд заходів, 

спрямованих на функціональну та структурну розбудову системи 

Національної поліції. 

У здійсненні зазначених заходів активну участь брали міжнародні 

партнери – ООН, ОБСЄ, НАТО, Уряди Сполучених Штатів Америки та Канади, 

поліція Королівства Швеція, Національне агентство з боротьби зі злочинністю 

Великої Британії, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні тощо. 

Зокрема, протягом 2017 року продовжувалась розбудова патрульної 

поліції, підрозділи якої на кінець 2017 року функціонували в 33 містах України, 

у тому числі і наближених до зони проведення АТО. Вже з початку 2018 року 

сформовано ще два підрозділи в містах Ковелі та Білій Церкві. 

На сьогодні загальна чисельність особового складу підрозділів патрульної 

поліції становить близько 15 тис. працівників. Для відновлення штатної 

чисельності у 2017 році проведено додаткові набори у більшості міст, де діє 

патрульна поліція. 

Змінено також підходи до забезпечення публічної безпеки і порядку під час 

проведення масових заходів. У 2017 році Національною поліцією, за підтримки 

поліції Королівства Швеції, узято за основу організації діяльності 

«скандинавську модель» дій поліції, яка передбачає уникнення провокування 

агресії з боку мітингувальників у результаті дій поліції, у тому числі шляхом 

застосування поліцейських перемовників у разі виникнення якихось 

непорозумінь, що дозволить знаходити компроміси для врегулювання можливих 

конфліктів. 

З цією метою протягом 2017 року у 23 областях держави та м. Києві 

сформовано тактичні групи патрульної поліції – ТОР. На цей час до складу 

вказаних груп увійшло 689 працівників, до кінця 2018 року планується 

доукомплектувати вказані групи 1788 працівниками, забезпечивши їх 

функціонування у всіх областях держави. 

Крім того, в 2017 році остаточно ліквідовано колишні підрозділи 

забезпечення безпеки дорожнього руху (ДАІ) та передано відповідні функції до 

патрульної поліції. 

Станом на кінець 2017 року забезпечення публічної безпеки і порядку на 

автошляхах загальною протяжністю близько 4000 км та 36 стаціонарних постах 

в Харківській, Київській, Житомирській, Волинській, Тернопільській, 

Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Вінницькій, Донецькій та Рівненській 

областях здійснювало 77 патрулів дорожньої патрульної поліції. 

Уже в січні та лютому 2018 року кількість патрулів збільшено до 210, а 

протяжність доріг, де працює патрульна поліція, до 5300 км. 
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Завершено впровадження груп реагування патрульної поліції (ГРПП) у 

районах та містах держави, де не функціонує патрульна поліція. Загалом по 

державі у середньому за добу на чергування заступає близько 900 відповідних 

груп, що дозволило значно підвищити оперативність реагування поліції на 

виклики громадян щодо припинення правопорушень та затримання осіб, які їх 

учинили, посилило профілактичну складову вуличної злочинності. 
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Крім того, для ефективного реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення та інші події, а також для оперативної перевірки за наявними 

базами даних, поліцейські ГРПП забезпечені логістичними пристроями 

(планшетами). Час реагування ГРПП на виклики зменшено до 20 хвилин. 

Активно здійснювалась розбудова системи реагування на кризові та 

надзвичайні ситуації для забезпечення координації та управління силами і 

засобами поліції у разі ускладнення оперативної обстановки. У структурі всіх 

головних управлінь Національної поліції в областях створено ситуаційні центри. 

Вони забезпечують оперативність реагування підрозділами поліції на нештатні 

ситуації, масові порушення публічної безпеки та порядку, забезпечують прийом 

заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, що 

можуть викликати громадський резонанс. 

 
Зокрема, протягом 2017 року ситуаційними центрами забезпечено 

супроводження 19 профілактичних та цільових загальнодержавних заходів, 

спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації в цілому по державі, 

4 – організованих на території окремих регіонів держави з протидії незаконному 

обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, 2 – з нагляду та контролю за виконанням 

законодавства в міграційній сфері. 

Крім того, забезпечувалась координація сил та засобів поліції під час 

перебігу найбільш резонансних заходів із масовою участю громадян (Великодня, 

«Євробачення», Дня пам’яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, Дня Гідності і Свободи, різноманітних 

громадських та політичних акцій тощо) та інших надзвичайних подій (детонація 

бойових припасів у м. Калинівка та м. Балаклія, ускладнення ситуації на 

автошляхах у зв’язку з погіршенням погодних умов тощо). 
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При цьому в діяльності ситуаційних центрів використовувалися новітні 

засоби забезпечення публічної безпеки і порядку – гелікоптери та безпілотні 

літальні апарати. 

Для підвищення оперативності реагування на повідомлення громадян про 

кримінальні правопорушення та інші події, забезпечення їх стовідсоткової 

реєстрації та покращення ефективності управління нарядами поліції протягом 

2017 року продовжувалася розбудова служби «102». 

Проведено організаційно-штатні зміни у відділах служби «102» щодо 

заміщення всіх посад поліцейських операторів цивільним персоналом, більшість 

з яких мають вищу освіту, а кожен десятий – володіє іноземною мовою. 

На сьогодні всі виклики, здійснені з мобільного термінала за скороченим 

номером 102, централізовано опрацьовується працівниками служби «102» у всіх 

областях держави. 

 

 
 

Упродовж 2017 року до Національної поліції надійшло більше 6,7 млн. 

повідомлень громадян, з яких майже 90% прийняли оператори служби «102». 

Завдяки здійсненню вказаних заходів фактично викоренено ганебну 

практику укриття заяв та повідомлень від реєстрації. 

Продовжено розбудову диспетчерської служби. На сьогодні у 20 регіонах 

держави диспетчери в ситуаційних центрах управляють всіма нарядами на 

території області. 

З метою підвищення ефективності розкриття та розслідування злочинів, у 

першу чергу тяжких та особливо тяжких, в окремих відділах поліції головних 

управлінь Національної поліції в Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, 

Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях розпочато та 

триває експеримент з упровадження нових форм і методів роботи шляхом 

призначення оперативних працівників на посади слідчих та розподілення 
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навантаження на слідчих залежно від тяжкості вчинення злочинів та їх 

кримінально-правової кваліфікації. Оперативні працівники, призначені на 

посади слідчих, використовуючи передбачені КПК України повноваження, 

приймають безпосередню участь у розслідуванні злочинів та встановленні осіб, 

які їх учинили. 

Крім того, у структурі Головного слідчого управління Національної поліції 

та всіх слідчих управлінь головних управлінь Національної поліції в областях та 

м. Києві створено відділи з розслідування особливо тяжких злочинів та інших 

кримінальних правопорушень, що набули суспільного резонансу, із залученням 

працівників слідства та кримінальної поліції шляхом перерозподілу наявної 

штатної чисельності ГУНП. На конкурсній основі вже призначено керівників 

цих відділів, та триває процес підбору та призначення слідчих. 

 

 
Сучасні реалії потребують нових підходів до збору, зіставлення та 

інтерпретування інформації у повсякденній роботі поліцейського. Для 

підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, запровадження поліцейської 

діяльності, керованої аналітикою - «Intelligence Led Policing» («ILP»), у структурі 

Національної поліції утворено Управління кримінального аналізу, працівники 

якого здійснюють збір, оцінку та аналіз інформації, що може бути використана в 

розкритті злочинів, розслідуванні кримінальних проваджень, документуванні 

протиправної діяльності організованих груп та злочинних організацій, надаючи 

відповідну допомогу та забезпечуючи інформацією, що становить службовий 

інтерес, профільні підрозділи. 

За підтримки Консультативної Місії Європейського Союзу вивчено 

міжнародний досвід розвинутих держав у вказаній сфері, здійснено заходи щодо 

матеріально-технічного, програмного та кадрового забезпечення УКА та 
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створення відповідних підрозділів у головних управліннях Національної поліції 

в Харківській, Одеській, Львівській областях та м. Києві. 

 

 
 

Здійснювалась подальша розбудова спецпідрозділів Корпусу оперативно-

раптової дії «КОРД». На кінець 2017 року у 18 регіонах держави вже створено та 

активно використовувались указані підрозділи. Ще в 7 областях підрозділи 

«КОРД» заплановано створити до кінця червня 2018 року. Упродовж 2017 року 

працівники підрозділів «КОРД» понад 1,3 тис. разів залучалися до надання 

силової підтримки під час проведення спеціальних операцій із затримання 

небезпечних злочинців. 
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З метою підвищення ефективності протидії кваліфікованим злочинам у 

сфері незаконного обігу наркотиків здійснювалася розбудова підрозділів з 

протидії наркозлочинності за зразком передових правоохоронних органів. 

Реорганізовано структуру Департаменту протидії наркозлочинності, розширено 

його функціональні можливості. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема 

Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства 

юстиції США та Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним 

обігом наркотиків та правоохоронних питань (INL) Державного департаменту 

США розпочато відбір кандидатів для роботи у підрозділах протидії 

наркозлочинності та запровадження нових моделей ефективної діяльності. 

Для посилення спроможності підрозділів кіберполіції, підвищення 

ефективності протидії кіберзлочинам, протягом звітного періоду відібрано та 

проведено навчання 246 працівників кіберполіції, утворено контакт-центр, який 

забезпечує обмін даними з регіональними підрозділами поліції, а також 

call- центр, який в цілодобовому режимі забезпечує надання спеціалізованих 

консультацій та допомоги населенню. 

З метою забезпечення виконання покладених на поліцію завдань у 

прибережних, морських та річкових зонах, а також з повітря в структурі 

Національної поліції створено підрозділи поліції на воді та повітряної підтримки. 

На сьогодні вже функціонує 15 відповідних підрозділів, для належної 

роботи яких придбано 9 сучасних плавзасобів та 76 безпілотних літальних 

апаратів. Розроблено програми навчання операторів безпілотних літальних 

апаратів. Крім цього, за 2017 рік загальний наліт БПЛА (для підтримки 

оперативних підрозділів, під час проведення масових заходів та ін.) склав майже 

2,5 тис. годин. 
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З метою кадрового забезпечення органів і підрозділів поліції у 2017 році 

створено «Поліцейську академію» та затверджено її штат чисельністю 103 

посади для одночасної підготовки 200 слухачів та в перспективі – 1 тис.  

Головним завданням Академії є виховання поліцейського нової генерації, 

який у своїй діяльності реалізує 3 основних принципи: Чесність, Професіоналізм 

та Самовідданість.  

Викладацький склад новоствореної академії мають високий рівень 

професіоналізму і безумовне спрямування на результат. Найближчим часом 

планується відкрити дочірній філіал Академії у місті Рівне для всіх бажаючих 

поповнити ряди поліції. 
 

 
 

Наведені дані свідчать про певні позитивні зрушення в діяльності 

поліції щодо протидії злочинності, які зокрема, були високо оцінені 

громадськістю. 

Так, за результатами ряду проведених соціологічних досліджень, зокрема, 

відповідно до даних Центру Разумкова та Харківського інституту соціальних 

досліджень, близько 40 % населення позитивно оцінює діяльність поліції. 

Для порівняння, ці ж соціальні інституції ще декілька років тому 

оцінювали довіру населення до тодішньої міліції на рівні 23 та 26 відсотків 

відповідно. 
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Разом з тим існує ряд проблемних питань як всередині так і ззовні 

системи Національної поліції, які потребують вирішення та докладання зусиль 
кожного керівника та кожного поліцейського. 

Зокрема, це збільшення кількості ДТП на автошляхах держави, у тому 
числі з постраждалими та загиблими. 

Актуальним залишається питання протидії незаконному обігу зброї та 
боєприпасів на території держави у зв’язку з проведенням антитерористичної 
операції у східних регіонах. На сьогодні все ще зберігається висока ймовірність 
учинення терористичних актів та інших злочинів суспільно-небезпечним 
способом (з використанням гранат, вибухових пристроїв тощо). 

Окремо слід звернути увагу на необхідність посилення тиску на 
організовані групи і злочинні організації, у тому числі на так званих «злодіїв у 
законі» та «кримінальних авторитетів», ураховуючи їх деструктивний вплив на 
суспільно-економічне життя наших громадян. 

З метою усунення негативних факторів у 2018 році ми плануємо 

зосередити зусилля на наступних напрямах: 
Забезпечити якісну реалізацію заходів функціональної та структурної 

розбудови системи Національної поліції, а саме: 
- виконання Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ 

України до 2020 року; 
- підвищення ефективності забезпечення публічної безпеки і порядку, 

зниження рівня вуличної злочинності, зменшення аварійності дорожнього руху, 
насамперед шляхом розвитку спроможностей патрульної поліції, формування в 
її складі груп тактико-оперативного реагування, дорожньої патрульної поліції, 
уніфікації діяльності груп реагування патрульної поліції та патрульної поліції, а 



17 

також підвищення кваліфікації їх працівників, упровадження «скандинавської 
моделі» забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення 
масштабних масових заходів; 

- підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень, учинених організованими групами та злочинними 
організаціями, зокрема створеними на  етнічній основі, документування фактів 
бандитизму, злочинів, учинених з використанням вогнепальної зброї, 
боєприпасів та вибухівки, у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, 
боєприпасів та вибухових речовин, у сфері незаконного обігу наркотиків, 
насамперед збуту, ліквідації каналів їх надходження в Україну та 
функціонування нарколабораторій, пов’язаних з торгівлею людьми, 
нелегальною міграцією та правопорушень у сфері суспільної моралі;  

- підвищення інформаційної безпеки підрозділів Національної поліції, 
розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення;   

- формування професійного кадрового ядра Національної поліції України, 
здатного надавати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог 
суспільства, удосконалення системи професійної підготовки поліцейських, 
підвищення ефективності діяльності із забезпечення внутрішнього контролю та 
запобігання корупції в органах і підрозділах Національної поліції. 

 
 

Національна поліція України 


