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              У 2020 році на криміногенні процеси в державі, а також на ефективність виконання завдань підрозділами поліції 

впливали ряд факторів, які мали фінансовий, соціально-економічний та природний характер. Зазначене насамперед 

обумовлено світовою фінансовою кризою, наслідками активного поширення коронавірусу COVID-19, запровадженням 

відповідних карантинних обмежувальних заходів, масштабними пожежами на півночі та сході, повенями – на заході 

держави, проведенням місцевих виборів.  

Однак, незважаючи на наявні дестабілізуючі чинники, а також постійне залучення особового складу Національної 

поліції до реалізації карантинних заходів, таких як забезпечення умов обсервації та самоізоляції, несення служби на 

карантинних контрольно-пропускних постах, реагування на заяви і повідомлення про порушення обмежувальних заходів, 

участь у рейдах, з метою виявлення суб’єктів господарювання, які порушують карантинні обмеження тощо, участь 

поліцейських у ліквідації наслідків стихійних лих, а також забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення 

місцевих виборів органами та підрозділами поліції у цілому забезпечено стабілізацію криміногенної ситуації, не допущено її 

загострення та сплеск негативних явищ кримінального характеру в суспільстві.  

Так, упродовж року, поряд з прийняттям ряду управлінських рішень спрямованих на посилення протидії злочинності, 

реалізовано і якісні структурні перетворення. 

Зокрема, за напрямом охорони громадського порядку під час масових акцій удосконалено роботу шляхом 

запровадження «скандинавської моделі» забезпечення публічної безпеки та створення груп комунікації «Поліція Діалогу» 

для ведення перемовин з учасниками акцій. На теперішній час групи комунікацій залучаються під час проведення масових 

заходів в усіх регіонах держави. 

Цього року продовжується реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади», який забезпечить кожну територіальну 

громаду офіцером поліції, який працює та проживає на території громади. Основними цілями даного 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. На сьогодні, понад 360 поліцейських офіцерів громади працює у 18 регіонах держави 

(Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська Кіровоградська, Київська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська та Черкаська області) 

та обслуговують 231 об’єднану територіальну громаду.  

Водночас, з метою надання якісних поліцейських послуг в територіальних громадах та створення належних умов праці 

поліцейських офіцерів громад, Національною поліцією за сприяння місцевих органів самоврядування, відкриваються 

«Поліцейські станції». Наразі, в усіх областях держави, функціонує 391 поліцейська станція. 

З огляду на стан поширення організованої злочинності, складне безпекове середовище навколо України та 
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криміногенну ситуацію всередині держави організація системної боротьби з організованою злочинністю стала одним із 

пріоритетних завдань поліції. Так, Національною поліцією підготовлено проєкт Стратегії боротьби з організованою 

злочинністю, який схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1126-р. 

У 2020 році проведено активну роботу щодо впровадження у діяльність Національної поліції досудового розслідування 

кримінальних проступків у формі дізнання. До кримінальних проступків віднесено кримінальні правопорушення, за 

вчинення яких передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. На сьогодні законодавством передбачено 

здійснення дізнання за 98 статтями Кримінального кодексу України, які утворюють 118 складів кримінальних 

правопорушень. 

Для розслідування кримінальних проступків у Національній поліції створено штатні підрозділи дізнання, чисельністю 

понад 3,7 тисяч посад. 

За п’ять місяців, з початку законодавчого закріплення досудового розслідування у форму дізнання поліцією 

зареєстровано 171,7 тис. кримінальних правопорушень, з яких 76,1 тис. або 44% становлять кримінальні проступки досудове 

розслідування яких здійснювали підрозділи дізнання. Зазначене дало змогу суттєво розвантажити слідчі підрозділи та 

зосередити їх увагу на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. 

Удосконалено систему реагування на кримінальні правопорушення та інші події. Запроваджено чотирирівневу систему 

реагування в залежності від виду, ступеню загрози і часу, який минув з моменту скоєння правопорушення. Завдяки 

зазначеним змінам час реагування поліції на повідомлення про злочини або інші події значно скоротився.  

За ініціативи Національної поліції в 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 29,3 тис. камер відеоспостереження, з яких майже 2,1 тис. – відомчі. Ситуаційні центри у 

своїй роботі активно використовують відеоінформацію з понад 18,7 тис. камер відеоспостереження, з яких понад 3,1 тис. з 

системою відеоаналітики. Крім того, на сьогодні в головних управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим 

та м. Севастополь, областях, м. Києві (далі – ГУНП) функціонують майже 2,3 тис. камер з можливістю розпізнавання 

реєстраційних номерних знаків, які підключено до Інформаційної підсистеми «Гарпун». 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, з 01 червня 2020 року у складі даної системи функціонує 45 технічних засобів 

(приладів контролю), що здійснюють фото та відеофіксацію подій з ознаками адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху на вулицях та дорогах міста Києва і Київської області. За результатами їх роботи у 
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червні – листопаді цього року винесено понад 1,1 млн постанов, а сума накладених штрафів складає понад 169 млн грн.  

Упродовж 2020 року спостерігалася тенденція щодо подальшої стабілізації криміногенної ситуації. Зокрема, слід 

відмітити зменшення на 17% кількості вчинених кримінальних правопорушень, у т.ч. тяжких та особливо тяжких на 12%, а 

також окремих їх видів: умисних вбивств (на 6%), тяжких тілесних ушкоджень (на 11%), тяжких тілесних ушкоджень зі 

смертельними наслідками (на 10%), розбійних нападів (на 28%), грабежів (на 32%), крадіжок (на 28%), хуліганств (на 26%), 

незаконних заволодінь транспортними засобами (на 16%), шахрайств (на 15%) та ДТП зі смертельними наслідками (на 5%).  

При цьому збільшилась питома вага окремих видів тяжких протиправних посягань, за якими особи злочинців 

установлено, зокрема умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у т.ч. зі смертельними наслідками, зґвалтувань та 

смертельних ДТП. 

Має місце підвищення ефективності роботи з розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Так, на 25% 

збільшилася кількість розслідуваних особливо тяжких злочинів, на 27% – зґвалтувань, на 9% – ДТП зі смертельними 

наслідками. Крім того, наявне збільшення розслідуваних фактів вимагань (на 12%), службових злочинів (на 8%), 

наркозлочинів (на 7%) та незаконних заволодінь транспортними засобами (на 6%). 

Структурні та функціональні перетворення сприяли активізації протидії організованій злочинності. За 11 місяців 

2020 року припинено діяльність 341 організованої групи і злочинної організації, що на 25% більше аналогічного показника 

2019 року, утричі більше викрито ОГ та ЗО з міжрегіональними та удвічі – з транснаціональними зв’язками. 

Задокументовано на 26% більше осіб, які входили до складу зазначених груп, а загальна кількість викритих злочинів, 

учинених у складі ОГ та ЗО, збільшилась на 43%. 

Водночас за окремими напрямами протидії злочинності ефективність роботи потребує покращання.  

Зокрема, має місце зниження на 4% (зі 173,4 тис. до 167,2 тис.) загальної кількості розкритих злочинів. Наявне 

погіршення ефективності протидії торгівлі людьми. Так, на 36% зменшилася кількість розкритих та на 35% – розслідуваних 

кримінальних правопорушень указаної категорії. 

Знижено результативність роботи з викриття фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів. Таких кримінальних 

правопорушень викрито на 19% менше. 

З огляду на основні завдання Національної поліції, а також ураховуючи положення Указів Президента України 

від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», від 14.09.2020 № 392/2020 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки 

України», Програми діяльності Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 12.06.2020 № 471) та інших стратегічних 

документів і напрямів соціально-економічного розвитку України, шляхи їх досягнення та відповідні ключові показники 

ефективності їх реалізації, пріоритетами Національної поліції України на 2021 рік повинні стати: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919
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Пріоритет І: Цифровізація поліцейської діяльності забезпечує неупередженість прийняття управлінських та 

процесуальних рішень 

Завдання для реалізації: 

розроблення та впровадження нових інформаційних підсистем ІПНП, які підвищать якість і ефективність поліцейської 

діяльності, надання поліцейських послуг, забезпечення захисту прав і свобод громадян, зокрема: «Custody Records», 

«Дорожньо-транспортна пригода», «Слід», а також автоматизованих обліків осіб, які вчинили домашнє насильство, 

кримінальних правопорушень, що виявлені або провадження за якими здійснюється працівниками органів Національної 

поліції, цифровізації ділових процесів з проведення оперативно-розшукової діяльності під час розшуку осіб, боржників та 

цивільних відповідачів; програмного забезпечення з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в 

електронному вигляді з використанням мобільного логістичного пристрою; 

захист персональних даних; 

забезпечення гарантованого та захищеного функціонування інформаційних ресурсів Національної поліції України, 

запобігання та попередження кібернетичних загроз та інцидентів. 

 

Пріоритет ІІ: Максимальна доступність поліцейських послуг у будь-якій точці держави 

Завдання для реалізації: 

створення безпекового середовища в територіальних громадах (реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади»);  

створення та розбудова в населених пунктах підрозділів поліції за типом «поліцейські станції»; 

розвиток і посилення спроможностей безпілотної, авіаційної та корабельно-катерної складових Національної поліції 

України з метою забезпечення реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації у будь-якій точці України в 

максимально стислий строк; 

надання публічної послуги з оперативного реагування нарядів поліції на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення та інші події (скорочення часу прибуття нарядів поліції на місце події).  

 

Пріоритет ІІІ: Забезпечення публічної безпеки і правопорядку шляхом реалізації превентивних програм протидії 

злочинності  

Завдання для реалізації: 

удосконалення та поширення на території України комплексної інтелектуальної системи відеоспостереження з 

потужною аналітичною складовою; 

подальша розбудова системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; 
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профілактика дитячої злочинності, розвиток служби ювенальної превенції; 

профілактика вуличної злочинності, запобігання скоєнню кримінальних правопорушень у публічних місцях;  

удосконалення нормативно-правових механізмів боротьби зі злочинністю; 

запровадження сучасних підходів до забезпечення належного рівня безпеки під час проведення масових заходів 

(скандинавської моделі охорони публічного порядку); 

створення безпечного середовища шляхом захисту об’єктів критичної інфраструктури держави. 

 

Пріоритет ІV: Протидія кримінальним правопорушенням відповідає очікуванням громадян 

Завдання для реалізації: 

ужиття заходів з припинення поширення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у 

першу чергу через мережу Інтернет; 

протидія злочинам проти власності (крадіжки з проникненням у житло, кишенькові крадіжки та шахрайства); 

боротьба з незаконним заволодінням транспортними засобами; 

створення та впровадження в діяльність поліції системи кримінального аналізу; 

протидія 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;  

ліквідація небезпечних організованих груп та злочинних організацій, у тому числі тих, які діють у сфері торгівлі 

людьми, суспільної моралі та нелегальної міграції, а також причетних до незаконного обігу наркотиків; 

протидія протиправним проявам у кіберпросторі. 

 

Пріоритет V: Безпека на дорогах 

Завдання для реалізації: 

виконання загальнодержавних та регіональних програм, спрямованих на істотне підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху; 

удосконалення системи моніторингу й аналізу місць та кількості дорожньо-транспортних пригод; 

упровадження в службову діяльність патрульної поліції системи автоматичного вимірювання швидкості руху 

транспортного засобу, установленої на спеціалізованих транспортних засобах поліції; 

удосконалення нормативно-правових механізмів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху. 
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Пріоритет VI: Підвищення спроможностей кадрового потенціалу поліції та рівня соціального захисту, 

забезпечення житлом поліцейських 

Завдання для реалізації: 

запровадження професійного добору на службу в поліції, який забезпечує Національну поліцію кваліфікованими 

кадрами;  

створення інформаційної системи управління персоналом; 

підвищення рівня професійної підготовленості поліцейських; 

запровадження організаційних та практичних механізмів щодо забезпечення в органах та підрозділах поліції 

внутрішньої безпеки. 

забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських житлом на умовах фінансового лізингу; 

виплата грошової компенсації за найм житла поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де вони 

проходять службу і винаймають його на підставі договору житлового найму. 
 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

ПРІОРИТЕТ I: ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

1. Розроблення та впровадження: 

1) автоматизованого 

обліку затриманих осіб з 

метою запобігання 

незаконному 

затриманню та 

вдосконалення системи 

захисту осіб від тортур і 

жорсткого поводження 

(інформаційна 

підсистема «Custody 

Records» ІПНП); 

 

1) розробити проєкти інструкцій 

про: 

- «Забезпечення режиму 

тримання та охорони осіб, які 

тримаються в ізоляторах 

тимчасового тримання 

територіальних органів 

Національної поліції»; 

- «Порядок використання систем 

відеоспостереження в ізоляторах 

тимчасового тримання 

територіальних органів 

Національної поліції»; 

«Правила внутрішнього 

УДПЛ Січень - 

лютий  

Інструкції затверджено наказами НПУ та 

надіслано підпорядкованим підрозділам 

відповідно до компетенції  
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

розпорядку в ізоляторах 

тимчасового тримання 

територіальних органів 

Національної поліції» 

2) розробити порядки 

(алгоритми) роботи поліцейських 

з автоматизованованою 

електронною системою обліку 

затриманих осіб «Custody 

Records» та дій поліцейських при 

затриманні осіб в 

адміністративному та 

кримінально- процесуальному 

порядку 

 

 

УДПЛ, 

ДІАП, 

ДОАЗОР, 

ГСУ, 

ДПП, 

ДПД, 

ДКР, 

УД 

 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

 (за згодою) 

 

Січень-

грудень 

Алгоритми розроблені, затверджені 

наказами НПУ та надіслані 

підпорядкованим підрозділам відповідно 

до компетенції 

2) інформаційної 

підсистеми «Дорожньо-

транспортна пригода» 

системи ІПНП на 

мобільних логістичних 

пристроях; 

1) розробити програмне 

забезпечення для можливості 

оформлення матеріалів про 

дорожньо-транспортну пригоду у 

електронному вигляді з 

використанням мобільного 

логістичного пристрою 

ДІАП, 

ДПП, 

ДПД 

Січень-

квітень 

Програмне забезпечення розроблено та 

впроваджено для використання  

2) запровадити в службову 

діяльність поліцейських 

практику оформлення матеріалів 

про дорожньо-транспортну 

пригоду у електронному вигляді 

ДПП, 

ДІАП, 

ГУНП 

Травень Дорожньо-транспортні пригоди 

оформлюються поліцейськими з 

використанням мобільних логістичних 

пристроїв  
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

3) програмного 

забезпечення з 

оформлення матеріалів 

про адміністративні 

правопорушення в 

електронному вигляді з 

використанням 

мобільного логістичного 

пристрою; 

1) підготувати проєкти 

нормативно-правових актів для 

врегулювання питання 

оформлення в електронному 

вигляді матеріалів про 

адміністративні 

правопорушення, які зафіксовані 

не в автоматичному режимі, у 

тому числі в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху 

ДПД, 

ДПП, 

УАПВ, 

ДІАП, 

ПД 

Серпень Нормативно-правові акти прийнято 

2) розробити програмне 

забезпечення інформаційної 

підсистеми «Адміністративні 

правопорушення» з урахуванням 

вимог прийнятих нормативно-

правових актів 

ДІАП, 

ДПД, 

ДПП 

Впродовж 

двох місяців 

після 

видання 

нормативно-

правового 

акту 

Розроблено та впроваджено нові екранні 

форми в інформаційній підсистемі 

«Адміністративна практика» системи 

ІПНП 

3) запровадити використання в 

службовій діяльності 

поліцейських оформлення 

протоколу про адміністративне 

правопорушення в електронному 

вигляді 

 

ДПД, 

ДПП, 

ДІАП, 

УАПВ, 

міжрегіональні 

територіальні 

органи, 

ГУНП 

 

Грудень Запроваджено оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні 

правопорушення в електронному вигляді з 

використанням мобільного логістичного 

пристрою  

4) автоматизованого 

обліку слідової 

інформації та інших 

об’єктів, що були 

вилучені під час 

проведення слідчих 

1) підготувати технічне завдання 

інформаційної системи реєстрації 

та обліку речових доказів 

ГСУ, 

ДІАП 

Квітень-

червень 

 

Технічне завдання затверджено 

2) розробити інформаційну 

підсистему «СЛІД» 

ГСУ, 

ДІАП 

Січень- 

грудень 

Розроблено та впроваджено інформаційну 

підсистему «СЛІД» інформаційно-
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

(розшукових) дій 

відповідальними 

особами органів 

досудового 

розслідування поліції, 

підрозділу 

криміналістичного 

забезпечення органу 

досудового 

розслідування поліції 

для зберігання, 

знищення, пересилання, 

схоронності тимчасово 

вилученого майна під 

час кримінального 

провадження 

 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції» для обліку 

та пошуку слідової інформації, 

вилученої під час проведення 

оглядів місць подій за фактами 

виявлених кримінальних 

правопорушень 

 

 

 

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал Національної 

поліції» для обліку та пошуку слідової 

інформації, вилученої під час проведення 

оглядів місць подій за фактами виявлених 

кримінальних правопорушень 

5) програмного 

забезпечення для 

цифровізації ділових 

процесів 

1) модернізувати програмне 

забезпечення інформаційної 

підсистеми «Паспорт 

поліцейської дільниці» системи 

«ІПНП», забезпечити 

функціонування всіх складових 

та реалізувати повноцінне їх 

наповнення інформаційним 

ресурсом  

ДПД, 

ДІАП, 

ГУНП 

Січень-

липень  

Удосконалено ефективність роботи 

дільничних офіцерів поліції внаслідок 

цифровізації їх робочих процесів шляхом 

впровадження базових сервісів та 

модернізації програмного забезпечення 

2) впровадити в НПУ єдину 

систему електронного 

документообігу 

ДДЗ, 

ДІАП 

Січень-

грудень 

Систему електронного документообігу 

успішно впроваджено в діяльність  
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

3) розробити спільний з Офісом 

Генерального прокурора, НАБУ, 

ДБР та іншими правоохоронними 

органами проєкт нормативного 

акту щодо впровадження в 

практичну діяльність 

електронної системи роботи з 

даними і матеріалами досудових 

розслідувань 

ГСУ, 

УД, 

ДІАП, 

ПД 

Січень-

грудень 

Спільний нормативно-правовий документ 

підписано усіма заінтересованими 

сторонами  

4) у взаємодії із Офісом 

Генерального прокурора 

розробити спільне технічне 

завдання для запровадження 

єдиної електронної системи 

роботи з даними і матеріалами 

досудових розслідувань, у тому 

числі кримінальних проступків 

Технічне завдання затверджено, 

програмне забезпечення єдиної 

електронної системи роботи з даними і 

матеріалами досудових розслідувань 

впроваджено в службову діяльність 

підрозділів поліції 

6) єдиної електронної 

системи для проведення 

оперативно-розшукової 

діяльності під час 

досудових розслідувань 

кримінальних 

правопорушень та 

виконання ухвал суду 

щодо розшуку осіб, 

боржників та цивільних 

відповідачів, інше  

 

1) розробити програмне 

забезпечення інформаційної 

підсистеми «Електронна 

розшукова справа» системи 

«ІПНП» відповідно до 

технічного завдання  

ДІАП, 

ДКР 

Січень-

грудень 

Інформаційну підсистему «Електронна 

розшукова справа» системи «ІПНП» 

протестовано та успішно впроваджено в 

роботу ДКР та ГУНП 

2) забезпечити нормативно-

правове врегулювання алгоритму 

дій працівників поліції щодо 

розшуку (ідентифікації) осіб 

(трупів) 

ДКР, 

ДІАП 

3) здійснити тестування 

інформаційної підсистеми 

ДІАП, 

ДКР 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

«Електронна розшукова справа» 

системи «ІПНП» в ДКР та 

визначених ГУНП областей 

 

7) автоматизованого 

обліку осіб, що вчинили 

домашнє насильство 

(кривдників) та 

перебувають на 

профілактичному обліку 

в органах (підрозділах) 

поліції  з метою 

недопущення 

повторного вчинення 

домашнього насильства, 

забезпечення контролю 

за дотриманням 

кривдником тимчасових 

обмежень його прав та 

виконанням обов’язків, 

покладених на нього у 

зв’язку з учиненням 

домашнього насильства 

 

1) підготувати технічне завдання 

для розробки ІП «Кривдник» 

системи «ІПНП» 

ДПД, 

ДІАП  

Червень 

 

Технічне завдання підготовлено та 

затверджено керівництвом НПУ 

2) забезпечити розробку 

спеціалізованого програмного 

забезпечення ІП «Кривдник» 

системи «ІПНП» 

Жовтень Спеціалізоване програмне забезпечення 

ІП «Кривдник» системи «ІПНП» 

розроблено 

3) впровадити в експлуатацію 

ІП «Кривдник» системи «ІПНП» 

Грудень ІП «Кривдник» системи «ІПНП» 

впроваджена в експлуатацію. 

8) модулю «Електронна 

справа» ІП 

«Зареєстрована зброя» 

для забезпечення 

автоматизованого 

обліку, зберігання та 

аналізу сканованих 

копій документів, які 

1) підготувати технічне завдання 

для розробки програмного 

модулю «Електронна справа» ІП 

«Зареєстрована зброя» системи 

ІПНП 

ДПД, 

ДІАП 

Липень 

 

Технічне завдання підготовлено та 

затверджено керівництвом НПУ 

2) забезпечити розробку 

спеціалізованого програмного 

забезпечення програмного 

ДІАП, 

ДПД 

Жовтень Спеціалізоване програмне забезпечення 

розроблено 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

подаються особою для 

отримання дозволів на 

придбання, зберігання 

зброї (продовження 

строку їх дії) 

модулю «Електронна справа» ІП 

«Зареєстрована зброя» системи 

ІПНП 

3) забезпечити впровадження 

програмного модулю 

«Електронна справа» ІП 

«Зареєстрована зброя» системи 

ІПНП 

 

ДПД, 

ДІАП 

Грудень Програмний модуль впроваджено в 

експлуатацію 

9) централізованого 

обліку кримінальних 

правопорушень, що 

виявлені або 

провадження за якими 

здійснюється 

працівниками органів 

Національної поліції в 

інформаційно-

телекомунікаційній 

системі «Інформаційний 

портал Національної 

поліції України» 

1) розробити програмне 

забезпечення для формування 

централізованого обліку 

кримінальних правопорушень, 

що виявлені або провадження за 

якими здійснюється 

працівниками підрозділів НПУ  

ДІАП Квітень  Програмне забезпечення та аналітичний 

модуль розроблено та протестовано  

  

2) розробити аналітичний модуль 

обліку кримінальних 

правопорушень, що виявлені або 

провадження за якими 

здійснюється працівниками 

органів Національної поліції (зріз 

даних) 

ДІАП Червень  

3) нормативно врегулювати 

впровадження інформаційної 

системи обліку кримінальних 

правопорушень, що виявлені або 

провадження за якими 

здійснюється працівниками 

органів Національної поліції 

 

ДІАП, 

ПД 

Грудень  Нормативно правовий акт прийнято  



14 
 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

2. Захист персональних 

даних 

1) організувати введення в 

експлуатацію та інтеграцію 

криптографічно захищеного 

доступу між центральним 

серверним комплексом системи 

«ІПНП» та авторизованими 

користувачами системи «ІПНП» 

(як зі стаціонарних 

автоматизованих робочих місць, 

так і з мобільних планшетних 

пристроїв) 

ДІАП, 

УРТЗІ 

 

Січень-

грудень  

Введено в експлуатацію та інтегровано, як 

складові системи «ІПНП», програмні 

компоненти для захисту мережевих 

з’єднань з програмними клієнтськими 

модулями і кваліфікованим надавачем 

електронних довірчих послуг 

2) забезпечити введення в 

експлуатацію та інтеграцію 

криптографічно захищеної 

інформаційної взаємодії з 

гарантованим підтвердженням 

справжності та цілісності 

інформації між Національної 

поліцією України та іншими 

органами державної влади 

Встановлено та введено в експлуатацію 

мережний криптомодуль для захищеного 

виконання усіх криптографічних 

перетворень та надійного збереження 

відкритих ключів користувачів. 

3) розробити порядок обробки та 

захисту персональних даних в 

системі «ІПНП» 

ДІАП, 

УДПЛ 

 

Червень Порядок обробки персональних даних в 

системі «ІПНП» розроблено та 

затверджено 

4) розробити та розмістити на 

панелі завдань системи «ІПНП» 

посібник про заходи щодо 

захисту персональних даних при 

їх обробці в системі «ІПНП» 

ДІАП Жовтень Посібник розроблено 

5) забезпечити приведення у 

відповідність до умов 

експлуатації комплексної 

ДІАП, 

структурні 

підрозділи 

Січень-

грудень 

Забезпечено приведення автоматизованих 

робочих місць користувачів відповідно до 

вимог експлуатації КСЗІ системи «ІПНП» 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

системи захисту інформації 

(КСЗІ) системи «ІПНП» 

автоматизованих робочих місць 

користувачів 

центрального 

органу 

управління 

поліції, 

міжрегіональні 

територіальні 

органи, ГУНП, 

державні 

установи, що 

належать до 

сфери 

управління 

Національної 

поліції України 

6) забезпечити проведення ІТ-

аудиту Національній поліції та 

розробити рішення щодо 

впровадження міжнародних 

стандартів ISO 27001 та GDPR 

(ISO 27701) у керуванні ІТ 

інфраструктурою та існуючими 

ІТ послугами Національній 

поліції 

ДІАП 

 

Січень-

грудень 

  

Забезпечено кібербезпеку ІТ-

інфраструктури поліції та проходження 

сертифікації за міжнародними 

стандартами ISO 27001 та GDPR (ISO 

27701) 

7) вжити заходів щодо побудови 

КСЗІ для веб-сайту Національній 

поліції 

 

Впроваджено КСЗІ офіційного веб-сайту 

НПУ (за умови виділення фінансування) 

3. Розбудова основного та 

резервного центрів 

обробки даних 

Національної поліції 

модульного типу 

1) здійснити перенесення 

(міграцію) та налаштування ІТ-

обладнання центрального 

серверного комплексу системи 

«ІПНП» з ГУНП Київської 

ДІАП 

 

Лютий Впроваджено корпоративний хмарний 

сервіс (Private Enterprise Cloud) на базі 

основного та резервного центрів обробки 

даних Національної поліції України. 

 



16 
 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

 області на майданчик основного 

центру обробки даних 

Національної поліції України 

2) впровадити в промислову 

експлуатацію інженерної та ІТ-

інфраструктури основного та 

резервного центрів обробки 

даних Національної поліції 

України 

Квітень  

3) перевести інформаційні 

ресурси та підсистеми системи 

«ІПНП» на основний центр 

обробки даних Національної 

поліції України 

Серпень 

4) створити рішення для 

реалізації корпоративного 

хмарного сервісу (Private 

Enterprise Cloud) 

 

Грудень 

4. Забезпечення 

гарантованого та 

захищеного 

функціонування 

інформаційних ресурсів 

Національної поліції 

України, запобігання та  

попередження 

кібернетичних загроз та 

інцидентів 

1)  вивчити шляхом проведення 

аудиту стан захищеності 

інформаційно-

телекомунікаційної системи НПУ 

на предмет вразливості до 

кібератак, витоку службової та 

конфіденційної інформації. 

Вжити заходів щодо її 

модернізації та стійкості до 

зовнішніх вразливостей 

ДКП, 

ДІАП 

 

Січень-

грудень 

Підготовлено пропозиції щодо 

модернізації інформаційно-

телекомунікаційної системи, сформовано 

карту телекомунікаційного обладнання та 

сервісів які використовуються, визначено 

типи мережевого обладнання, його 

кількість характеристики та 

сегментування мережі. Впроваджено 

системи логування подій із 

телекомунікаційного обладнання та 

серверів (віртуальних машин) 

2) впровадити систему ДІАП, Забезпечено попередження кібернетичних 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

моніторингу корпоративних 

облікових даних для здійснення 

зовнішнього моніторингу 

інцидентів інформаційної 

безпеки, аналізу інцидентів, 

прогнозування ризиків з 

можливістю збору, зберігання та 

обробки інформації про 

безпекові події Національної 

поліції України 

ДКП інцидентів, здійснюється аналіз 

потенційних ризиків, збір, зберігання та 

обробка інформації про безпекові події в 

Національній поліції України 

3) впровадити систему 

моніторингу та протидії 

інцидентам інформаційної 

безпеки 

Забезпечено впровадження механізми 

збору та зберігання даних, фільтрації та 

аналізу подій, контролю активності 

мережі та користувачів з режимом 

блокування та моніторингу  

4) впровадити хмарний сервіс 

захисту відомчого веб-порталу 

Національної поліції України від 

DDos атак 

 

Забезпечено фільтрацію та блокування 

мережевого нелегітимного трафіку з 

підтвердженням відсутності відмови в 

доступі легітимних користувачів мережі 

Інтернет, а також протидія атакам 

потужностями до 30 Тбит/с через хмарні 

рішення з гарантованим часом 

безперервної роботи сервісу (uptime SLA) 

до 99 %. 

 

ПРІОРИТЕТ ІІ: МАКСИМАЛЬНА ДОСТУПНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ У БУДЬ-ЯКІЙ ТОЧЦІ ДЕРЖАВИ 

1. Створення безпекового 

середовища в 

територіальних громадах 

(реалізація проєкту 

«Поліцейський офіцер 

1) провести конкурси для 

укомплектування посад 

«поліцейський офіцер громади» з 

метою подальшого їх 

направлення на спеціалізоване 

ДПД, 

ДКЗ, 

ГУНП, 

заклади вищої 

освіти зі 

Січень-

грудень 

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» 

запроваджено в кожному регіоні в 

повному обсязі 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

громади») 

 

навчання  специфічними 

умовами 

навчання, які 

здійснюють 

підготовку 

поліцейських 

(із залученням 

міжнародних та 

громадських 

організацій (за 

згодою) 

2) здійснити матеріально-

технічне забезпечення 

поліцейських офіцерів громад 

відповідно до потреби 

ДПД, 

ДУМ, 

ДФЗБО, 

ДУ «ЦОП НПУ», 

ГУНП, 

(із залученням 

міжнародних та 

громадських 

організацій (за 

згодою) 

3) провести аналіз наявного 

нормативного підґрунтя для 

реалізації повноважень 

поліцейських офіцерів громад та 

у разі необхідності внести до них 

відповідні зміни 

 

ДПД, 

ПД 

 

Унесено відповідні зміни до нормативно-

правових актів з метою регламентації 

діяльності поліцейських офіцерів громади 

2. Створення та розбудова 

в населених пунктах 

підрозділів поліції за 

типом «поліцейські 

1) провести зустрічі з органами 

місцевого самоврядування та 

об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) з питань надання 

ДПД, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Проведено зустріч з органами місцевого 

самоврядування та ОТГ 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

станції» 

 

поліцейських послуг для 

населення за рахунок відкриття 

поліцейських станій 

2) за результатами досягнення 

домовленостей із 

представниками місцевого 

самоврядування та ОТГ, 

здійснити підготовку необхідної 

документації для забезпечення 

матеріально-технічним 

устаткуванням для належного 

функціонування нових 

поліцейських станцій  

ДПД, 

ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ», 

ДФЗБО, 

ГУНП  

 

(із залученням 

міжнародних та 

громадських 

організацій (за 

згодою) 

Січень-

грудень 

Підготовлено необхідну фінансово-

господарську документацію, кошти 

виділені  

3) Здійснити відкриття 

поліцейських станцій у більшості 

громад, забезпечити їх 

функціонування. Інформацію про 

проведену роботу висвітлити у 

засобах масової інформації  

ДПД, 

ДУМ, ДУ «ЦОП 

НПУ», ДФЗБО, 

УК, ГУНП  

 

(із залученням 

міжнародних та 

громадських 

організацій (за 

згодою) 

 

Січень-

грудень 

Відкрито 146 поліцейських станцій 

3. Розвиток і посилення 

спроможностей 

безпілотної, авіаційної 

та корабельно-катерної 

складових Національної 

поліції України з метою 

забезпечення реагування 

1) вивчити новітні зразки 

безпілотної, авіаційної та 

корабельно-катерної техніки, 

визначити їх оптимальні 

характеристики, підготувати 

аргументовані пропозиції 

керівництву НПУ щодо 

УАПВ, 

ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

ДУ «ЦАЗ НПУ» 

Січень-

грудень 

Проведено тендерні процедури 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

на правопорушення та 

надзвичайні ситуації у 

будь-якій точці України 

в максимально стислий 

строк  

доцільності закупівлі такої 

техніки для потреб Національної 

поліції 

2) створити фаховий центр з 

навчання та підвищення 

кваліфікації поліцейських 

зовнішніх пілотів (операторів) 

безпілотних літальних апаратів  

УАПВ, 

ДКЗ, 

ДУ «ЦАЗ НПУ» 

Січень-

грудень 

Створено центр (за умови виділення 

коштів) 

3) забезпечити функціонування 

постійного вертолітного злітно-

посадкового майданчика «Канів» 

(далі – вертодром «Канів»), 

оснащення його ангарами для 

зберігання авіаційних суден, 

сучасними засобами 

моніторингу, зв'язку та 

управління 

УАПВ, 

ДУ «ЦАЗ НПУ», 

ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

 

Січень-

грудень 

Вертодром «Канів» працює у штатному 

режимі 

4) організувати підготовку 

авіаційного персоналу для 

експлуатації та обслуговування 

авіаційної техніки на базі 

Льотної академії компанії 

«AIRBUS HELICOPTERS» в 

м. Донауверт (Німеччина) 

ДУ «ЦАЗ НПУ», 

УАПВ 

 

Січень-

грудень 

Видано відповідні сертифікати та допуски 

5) забезпечити отримання та 

подальше використання восьми 

вертольотів Н-145 AIRBUS 

HELICOPTERS в рамках Угоди 

між Урядом України та Урядом 

Французької Республіки про 

офіційну підтримку у створенні 

УАПВ, 

ДУ «ЦАЗ НПУ» 

Січень-

грудень 

Отримано вісім вертольотів 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

Єдиної системи авіаційної 

безпеки та цивільного захисту 

України, ратифікованої Законом 

України від 07 червня 2018 року 

№ 2452-VIII, для потреб 

Національної поліції України 

 

4. Надання публічної 

послуги з оперативного 

реагування нарядів 

поліції на заяви та 

повідомлення про 

кримінальні, 

адміністративні 

правопорушення та інші 

події (скорочення часу 

прибуття нарядів поліції 

на місце події) 

 

1) з урахуванням оцінки й 

аналізу даних, які 

характеризують стан публічного 

порядку і злочинності у районах 

обслуговування здійснити 

розподіл територій 

обслуговування районних 

управлінь (відділів поліції) на 

зони оперативного реагування, 

збільшити кількість нарядів 

ГРПП 

ДПД, 

ГУНП 

Січень-

червень 

Підвищення ефективності оперативного 

реагування на повідомлення про вчинені 

кримінальні, адміністративні 

правопорушення або інші події. 

Урегулювання прийому Національною 

поліцією екстрених викликів  

 

2) забезпечити стовідсотково всі 

наряди поліції, які залучаються 

до оперативного реагування та 

забезпечення публічного порядку 

і безпеки, а також відповідальних 

по ГУНП (ТВП), працівників 

УКЗ (за необхідності працівників 

ДВБ) та інших працівників 

чергових служб планшетними 

комп’ютерами (логістичними 

пристроями) з програмним 

забезпеченням, інтегрованим до 

системи ІПНП.  

Оновити застарілі планшетні 

ДУМ, 

ДПД, 

ДІАП, 

ДПП, 

ДПО, 

ДВБ 

ГУНП  

Січень-

вересень 

Завдяки ужитим заходам досягнуто:  

- швидке визначення максимально 

наближених до місця події нарядів 

поліції;  

- повноту та якість відображення в ІПНП 

результатів реагування на подію. 

- можливість автоматичного отримання 

нарядами поліції завдань на 

відпрацювання правопорушень, 

орієнтувань про обставини вчинення 

правопорушень та прикмети осіб, які їх 

вчинили, а також іншої службової 

корисної інформації; 

- підвищення оперативності та 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

пристрої на нові, що 

відповідають сучасним потребам 

(здійснення відео-фотозйомки, 

дзвінків, стрімів, виконання 

операційної команди 

«електронна постанова», 

«електронний протокол», 

«ДРАГЕР», тощо) 

 

ефективності розгляду скарг на 

дії/бездіяльність поліцейських 

(працівників поліції), а також повідомлень 

та заяв про кримінальні чи 

адміністративні правопорушення, учинені 

за їх участю 

ПРІОРИТЕТ III: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПРАВОПОРЯДКУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНИХ 

ПРОГРАМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

1. Удосконалення та 

поширення на території 

України комплексної 

інтелектуальної системи 

відеоспостереження з 

потужною аналітичною 

складовою  

1) розробити єдину систему 

ретрансляції відеопотоків у 

режимі реального часу з усіх 

регіонів держави, з можливістю 

їх опрацювання на 

автоматизованих робочих місцях 

операторів Ситуаційного центру 

Національної поліції України 

ДІАП, 

ДОАЗОР, 

ДУМ, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Розроблено єдину архітектуру передачі 

відеоінформації з зовнішніх систем 

відеоспостереження до ситуаційних 

відділів ГУНП та Ситуаційного центру 

НПУ 

2) упровадити систему 

інтелектуального 

відеоспостереження на 

контрольних пунктах 

в’їзду/виїзду в зоні проведення 

операції Об’єднаних сил та на 

адміністративній межі з 

тимчасово окупованою 

територією Автономної 

Республіки Крим в межах 

загальнодержавної системи 

безпеки 

УОП, 

ДЗІСД, 

ДІАП, 

ДОАЗОР 

ГУНП 

в Автономній 

республіці Крим 

та 

м. Севастополі, 

Донецькій, 

Луганській, 

Херсонській 

Січень- 

грудень 

На контрольних пунктах в’їзду/виїзду в 

зоні проведення операції Об’єднаних сил 

та на адміністративній межі з тимчасово 

окупованою територією Автономної 

Республіки Крим упроваджено систему 

інтелектуального відеоспостереження 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

областях 

3) продовжити здійснення 

заходів зі збільшення кількості 

камер відеоспостереження, 

відеоінформація з яких 

надходить до інформаційної 

підсистеми «Гарпун» 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» та 

забезпечення передачі інформації 

в режимі on-line. 

 

ДІАП, 

ДОАЗОР, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Забезпечено інтеграцію зовнішніх систем 

відеоспостереження з інформаційними 

підсистемами Національної поліції 

України 

2. Подальша розбудова 

системи запобігання та 

протидії домашньому 

насильству та 

насильству за ознакою 

статі 

 

1) забезпечити реалізацію 

положень Указу Президента 

України від 21.09.2020 

№398/2020 шляхом розробки 

Плану заходів Національної 

поліції України «Про невідкладні 

заходи із запобігання та протидії 

домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, 

захисту прав осіб, які 

постраждали від такого 

насильства» 

ДПД, 

УДПЛ 

Січень-

березень 

Затверджено План заходів Національної 

поліції України «Про невідкладні заходи 

із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі, 

захисту прав осіб, які постраждали від 

такого насильства» 

2) поширити діяльність 

мобільних груп з реагування на 

факт вчинення домашнього 

насильства на території усіх 

регіонів держави 

ДПД, 

ДКЗ, 

ДПП, 

ДФЗБО, 

ДУ «ЦОП НПУ», 

ГУНП 

Січень-

квітень 

Збільшення загальної кількісті груп 

реагування на факти домашнього 

насильства  
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

(із залученням 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

 

3. Профілактика дитячої 

злочинності, розвиток 

служби ювенальної 

превенції 

Провести заходи, спрямовані на 

покращення взаємодії поліції, 

школи та громад щодо створення 

безпечного освітнього 

середовища, реалізацію спільних 

проєктів, превентивних заходів з 

питань відповідального 

батьківства та забезпечення 

права дітей на здобуття освіти, а 

також протидії булінгу 

 

ДПД, 

ДПП, 

ГУНП 

Січень-

червень  

Укладено меморандуми про співпрацю 

поліції, органів місцевого самоврядування 

та управлінь освіти і науки з метою  

вдосконалення комунікації поліції, школи 

та громади в сільській місцевості, що 

відносяться до ОТГ, з питань створення 

безпечного освітнього середовища, 

надання якісних превентивних послуг у 

шкільній громаді щодо протидії булінгу 

(цькуванню), забезпечення права дітей на 

здобуття освіти. Продовжено реалізацію 

проєкту «Діти. Поліція. Безпека» 

4. 

 

Профілактика вуличної 

злочинності, запобігання 

скоєнню кримінальних 

правопорушень у 

публічних місцях 

 

1) на підставі аналізу 

оперативної обстановки провести 

профілактичні заходи з 

відпрацювання населених 

пунктів і районів з найбільш 

складною криміногенною 

обстановкою з метою 

попередження та припинення 

правопорушень, виявлення осіб, 

які розшукуються за скоєння 

кримінальних правопорушень, 

іншого криміногенного елементу 

ДПД, 

ДПП, 

ДКР, 

ГУНП 

Щокварталу Зменшення кількості вчинених 

кримінальних правопорушень в публічних 

місцях, підвищення почуття захищеності 

від протиправних посягань у громадян 

2) спільно з органами державної 

влади, місцевого самоврядування 

ДПД, 

ДПО, 

Січень- 

березень 

Затверджено плани поетапного 

облаштування об’єктів і територій 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

та суб’єктами господарювання 

різних форм власності визначити 

об’єкти і території, що 

потребують посилення 

превентивних заходів із 

запобігання скоєнню 

правопорушень, скласти плани 

поетапного облаштування 

об’єктів і територій системами 

виклику поліції 

ГУНП системами виклику поліції  

3) організувати облаштування 

об’єктів і громадських місць 

загального користування 

системами виклику поліції 

ДПО, 

ДПД, 

ГУНП 

Квітень -

грудень 

 

Визначені спільно з органами державної 

влади, місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання об’єкти і 

громадські місця загального користування 

облаштовані системами виклику поліції 

4) провести інформаційні заходи 

із підвищення рівня обізнаності 

населення щодо небезпек, які 

несуть міни та вибухонебезпечні 

предмети, а також про правила 

безпечної поведінки при їх 

виявленні 

УВТС, 

ГУНП 

 

Січень-

грудень 

Опубліковано інформаційні 

повідомлення, роз’яснення з питань 

вибухобезпеки та за напрямами діяльності 

вибухотехнічної служби 

 

5) підвищити ефективність 

виконання поліцейськими груп 

реагування патрульної поліції 

(далі – ГРПП) службових 

завдань, щодо здійснення 

превентивної та профілактичної 

діяльності, спрямованої на 

запобігання вчиненню 

правопорушень за допомогою 

підсистеми «Службове завдання» 

ДПД, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Впроваджено автоматизований процес 

створення завдання за допомогою ІП 

«Службове завдання» та забезпечено 

контроль за результатами їх виконання 



26 
 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

інформаційного порталу 

Національної поліції 

 

5. Запровадження сучасних 

підходів до забезпечення 

належного рівня безпеки 

під час проведення 

масових заходів 

(скандинавської моделі 

охорони публічного 

порядку) 

1) провести збори командного 

складу підрозділів поліції 

особливого призначення (ПОП)  

ДПД Квітень- 

Жовтень 

Оволодіння командним складом 

підрозділів ПОП тактичними прийомами 

залучення спеціального автотранспорту, 

організації системи управління та зв’язку, 

прийняття та правильного 

документування рішень, що приймаються 

на кожному рівні під час масових заходів 

відповідно до «Скандинавської моделі»  

2) провести навчання (тренінги) з 

поліцейськими підрозділів 

поліції особливого призначення 

та превентивної комунікації 

ДПД, 

ДКЗ, ГУНП, 

тренінгові 

центри ГУНП, 

заклади вищої 

освіти зі 

специфічними 

умовами 

навчання, які 

здійснюють 

підготовку 

поліцейських (за 

згодою) 

 

КМЄС 

(за згодою) 

Січень - 

грудень 

Кількість проведених тренінгів та 

поліцейських що пройшли навчання  

3) покращити матеріально-

технічний стан підрозділів 

поліції особливого призначення 

шляхом закупівлі відповідного 

майна та транспортних засобів 

ДПД,  

ДУ «ЦОП НПУ», 

ГУПН в областях 

та м. Києві,  

 

Січень - 

грудень  

Закуплено та передано в установленому 

порядку 40 спеціалізованих автомобілів, 

350 комплектів форменого одягу, 140 

індивідуальних медичних аптечок 

підрозділів поліції особливого 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

ЮНОПС та  

КМЄС (за згодою) 

 

призначення ГУНП в областях та м. Києві 

6. Створення безпечного 

середовища шляхом 

захисту об’єктів 

критичної 

інфраструктури держави 

1) провести робочі зустрічі з 

представниками заінтересованих 

міністерств та відомств для 

обговорення стану захищеності 

та визначення проблемних 

питань щодо забезпечення 

сталого безпечного стану 

функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури 

енергетичної, житлово-

комунальної та транспортної 

галузей 

ДЗІСД Січень- 

грудень 

Проведено робочі зустрічі, укладено 

меморандуми про співпрацю з 

державними підприємствами, що 

здійснюють господарську діяльність в 

енергетичній, житлово-комунальній та 

транспортній галузях (щонайменше з 10 

підприємствами) 

2) забезпечити поетапне 

залучення до охорони всіх 

категорій об’єктів, визначених 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2018 № 975 

«Про затвердження категорій 

об’єктів державної форми 

власності та сфер державного 

регулювання, які підлягають 

охороні органами поліції 

охорони на договірних засадах» 

 

ДПО Січень-

грудень 

Додатково узято під охорону 579 об’єктів, 

визначених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.11.2018 № 975 

ПРІОРИТЕТ IV: ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ВІДПОВІДАЄ ОЧІКУВАННЯМ ГРОМАДЯН 

1. Ужиття заходів з 

припинення поширення 

наркотичних засобів, 

1) здійснити документування 

протиправної діяльності 

наркозбувачів, забезпечити 

ДБН, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Збільшено кількість осіб, яким 

повідомлено про підозру за збут 

наркотичних засобів і психотропних 



28 
 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

психотропних речовин, 

їх аналогів або 

прекурсорів, у першу 

чергу через мережу 

Інтернет 

 

оперативне супроводження 

досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях, 

відкритих відносно збувачів 

наркотиків, з метою обрання 

запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою 

речовин 

2) вжити заходів щодо 

накладення арешту на майно 

наркозлочинців, вилучення 

такого майна, коштів та 

матеріальних цінностей 

ДБН, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Збільшено суму арештованих та 

вилучених коштів, здобутих від 

незаконного обігу наркотичних засобів 

3) підвищити ефективність 

документування осередків 

незаконного збуту наркотичних 

засобів, психотропних речовин з 

використанням інноваційних 

технологій та мережі Інтернет, 

установлення та притягнення до 

відповідальності осіб, причетних 

до незаконного збуту 

наркотичних засобів і 

психотропних речовин в мережі 

Інтернет 

 

ДБН, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Збільшено кількість осіб, яким 

повідомлено про підозру за збут 

наркотичних засобів і психотропних 

речовин з використанням мережі Інтернет 

та інших інноваційних технологій 

2. Протидія злочинам 

проти власності 

(крадіжки з 

проникненням у житло, 

кишенькові крадіжки та 

шахрайства) 

 

1) підготувати проєкт наказу 

Національної поліції «Про 

затвердження плану 

організаційних та практичних 

заходів з протидії квартирним 

крадіжкам, кишеньковим 

крадіжкам та шахрайству на 

ДКР, 

ДОС, 

ДОТЗ, 

ДКА, 

ГУНП 

Березень План заходів затверджено 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

2021-2024 роки» 

2) розробити методичні та 

практичні рекомендації щодо 

протидії, виявлення та 

документування злочинів у сфері 

шахрайства, з метою 

удосконалення протидії 

шахрайствам у найбільш 

поширених їх формах 

ДКР, 

ДКП, 

ГСУ 

(із залученням 

фахівців вищих 

навчальних 

закладів системи 

МВС) 

Червень Рекомендації впроваджені у службову 

діяльності територіальних підрозділів 

НПУ, удосконалено та підвищено 

ефективність розкриття злочинів, 

пов’язаних з шахрайством 

3) підвищити ефективність 

досудового розслідування в 

кримінальних провадженнях 

щодо кримінальних проступків 

проти власності – кишенькових 

крадіжок, шахрайств 

 

УД, 

ГУНП 

 

Січень-

грудень 

Збільшено кількість направлених до суду 

обвинувальних актів по кримінальним 

проступкам  

3. Боротьба з незаконним 

заволодінням 

транспортними засобами 

 

1) розробити алгоритм доступу 

до бази камер зовнішнього 

відеоспостереження по території 

держави з метою збору, 

систематизації, узагальнення та 

аналізу інформації про місця 

переховування, реалізації, 

розукомплектування викрадених 

транспортних засобів 

ДКА, 

ДІАП, 

ДКР, 

ГУНП 

Липень 

 

Алгоритм впроваджено у службову 

діяльність територіальних органів 

(підрозділів) поліції  

2) здійснити комплекс заходів по 

відпрацюванню території 

обслуговування, спрямованих на 

встановлення осіб, причетних до 

вчинення незаконних заволодінь 

транспортними засобами (НЗТЗ), 

ДКР, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Зменшення вчинення НЗТЗ та збільшення 

кількості направлених до суду 

кримінальних проваджень та притягнення 

осіб (груп) до кримінальної 

відповідальності 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

місць зберігання, 

розукомплектування викрадених 

транспортних засобів, 

перебивання номерів на 

агрегатах викрадених 

транспортних засобів, шляхів 

збуту викрадених транспортних 

засобів, можливого їх 

переміщення через державний 

кордон, активізувати співпрацю з 

негласним апаратом 

 

4. Впровадження в 

діяльність поліції 

системи кримінального 

аналізу 

 

1) ужити заходів щодо розбудови 

та подальшої роботи 

моніторингового центру ДКА з 

метою надання аналітичної 

підтримки у розкритті «по 

гарячих слідах» тяжких, 

особливо тяжких та резонансних 

злочинів 

ДКА, 

ГУНП 

Лютий Моніторинговий центр оснащений 

сучасною комп’ютерною та 

відеотехнікою, новітнім, 

високотехнологічним обладнанням та 

ефективно діє 

2) впровадити у практичну 

діяльність ДКА механізм 

аналітичного супроводження 

роботи з розкриття окремих 

видів злочинів (розбійний напад; 

незаконне заволодіння 

транспортним засобом; 

незаконний обіг наркотиків; 

незаконне заволодіння грошима 

шляхом пошкодження 

банкоматів; торгівля людьми; 

незаконний обіг зброї; злочини 

ДКА, 

ДКР, 

ДБН, 

ДМП, 

ГУНП 

Березень Механізм аналітичного супроводження 

окремих категорій злочинів впроваджено 

та ефективно діє 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

проти життя та здоров’я особи) 

3) організувати облік 

розшукового призначення та 

проведення спеціальних 

перевірок підрозділами 

кримінального аналізу 

центрального органу управління 

поліції та ГУНП 

ДКА, 

ДІАП, 

ДКЗ, 

ПД, 

ГУНП 

 

Березень Підготовлено нормативні акти та 

організаційно-розпорядчі документи, що 

регламентують здійснення вказаного виду 

діяльності підрозділами кримінального 

аналізу 

4) впровадити в підрозділах 

кримінального аналізу ГУНП в 

областях та м. Києві методику 

проведення тактичного та 

оперативного аналізу, 

розроблену працівниками ДКА 

ДКА, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Методика впроваджена та 

використовується у практичній діяльності. 

5) вдосконалити доступ до 

відомостей персонально-

довідкового обліку єдиної 

інформаційної системи 

Міністерства внутрішніх справ 

для інформаційно-аналітичного 

забезпечення оперативно-

розшукової діяльності та 

проведення спеціальної 

перевірки Національною 

поліцією України 

ДКА, 

ПД 

Січень-

грудень 

Підготовлено та подано на розгляд МВС 

проєкт наказу МВС «Про внесення змін 

до Порядку доступу до відомостей 

персонально-довідкового обліку єдиної 

інформаційної системи Міністерства 

внутрішніх справ України щодо деяких 

питань діяльності підрозділів 

Національної поліції України» 

6) запровадити розбудову 

захищеної мережі передачі даних 

між ГУНП та центральним 

органом управління поліцією 

шляхом криптографічного 

захисту каналів сертифікованим 

ДКА, 

ГУНП в м. Києві 

Січень-

грудень 

Впроваджено модернізовану комплексну 

систему захисту інформації на 

автоматизовану систему між ГУНП в м. 

Києві та центральним органом управління 

поліцією  
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

обладнанням та забезпечення 

обміну інформацією (з грифом 

обмеження доступу «таємно») в 

on-line режимі (за умов 

фінансування) 

 

5. Протидія 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; 

 

1) провести заходи, направлені 

на зниження впливу лідерами 

злочинних угрупувань та 

особами, які перебувають у 

статусі суб’єктів підвищеного 

злочинного впливу та впливають 

на важливі суспільні та політичні 

процеси та криміногенну і 

соціально-економічну ситуацію в 

державі 

ДСР Січень- 

грудень 

Збільшено кількість направлених до суду 

обвинувальних актів по кримінальних 

провадженнях 

2) посилити заходи щодо 

викриття та документування 

організованих злочинних 

наркоугрупувань, у тому числі 

створених на етнічній основі, а 

також транснаціонального 

характеру, викриття груп, які 

займаються контрабандним 

постачанням на територію 

України кокаїну, опію, нових 

психоактивних речовин, 

прекурсорів 

 

ДБН, 

ДСР, 

ГУНП 

Січень-

грудень 

Збільшено кількість направлених до суду 

обвинувальних актів по кримінальних 

провадженнях 

6. Ліквідація небезпечних 

організованих груп та 

злочинних організацій, у 

Забезпечити документування 

протиправної діяльності груп та 

осіб, причетних до налагодження 

ДМП 

 

Січень- 

грудень 

Збільшено кількість викритих каналів 

нелегальної міграції,  
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

тому числі тих, які діють 

у сфері торгівлі людьми, 

суспільної моралі та 

нелегальної міграції, а 

також причетних до 

незаконного обігу 

наркотиків 

 

каналів нелегальної міграції 

іноземців через використання 

механізмів працевлаштування та 

навчання в Україні 

7. Ужиття заходів з 

протидії протиправним 

проявам у кіберпросторі, 

участь у розробленні 

проектів законодавчих 

та інших нормативно-

правових актів з питань 

запобігання 

кіберзлочинам 

1) укласти меморандуми про 

взаємодію з підприємствами 

приватного сектору держави 

щодо протидії кримінальним 

правопорушенням у сфері 

високих технологій 

ДКП Січень-

грудень 

Меморандуми укладено (щонайменше з 

10 підприємствами). 

2) забезпечити участь 

представників Національної 

поліції України у спільних 

міжнародних оперативно-

профілактичних заходах, 

зокрема, з питань протидії 

розповсюдженню дитячої 

порнографії (виявлення та 

припинення діяльності закритих 

форумів і груп), 

розповсюдженню шкідливого 

програмного забезпечення, а 

також протидії онлайн-

шахрайству, вчиненому за 

допомогою онлайн-майданчиків 

для торгівлі 

ДКП, 

ДМПС 

Січень-

грудень 

Виявлено та припинено діяльність осіб, 

які вчиняють кіберзлочини, припинено 

роботу веб-ресурсів, що розповсюджують 

шкідливий контент. Забезпечено вивчення 

передового іноземного досвіду для 

боротьби з організованою 

кіберзлочинністю, отримано важливу 

інформацію, яка сприятиме виявленню 

злочинців за допомогою іноземних 

партнерів 

  

3) модернізувати та покращити 

наявні сервісні послуги шляхом 

ДКП 

 

Січень-

грудень 

Удосконалення роботи інформаційного 

антишахрайського майданчику «STOP 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

запровадження додаткових 

технічних та програмних 

комплексів за результатами 

реалізації договорів 

(меморандумів) з партнерами в 

ІТ-сфері 

 

FRAUD» 

ПРІОРИТЕТ V: БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ 

1. Виконання 

загальнодержавних та 

регіональних програм, 

спрямованих на істотне 

підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху 

1) провести організаційно-

профілактичні заходи, 

спрямовані на зниження рівня 

аварійності та тяжкості її 

наслідків 

ДПП Січень-

грудень 

Зниження рівня аварійності на 

автошляхах, у тому числі аварій з 

постраждалими шляхом встановлення 

додатково 150 камер автоматичної 

фіксації правопорушень на дорогах 

державного значення та використання 30 

спеціалізованих автомобілів із 

відповідними приладами для здійснення 

поліцейськими контролю за відповідністю 

технічного стану транспортних засобів, 

які експлуатуються на вулично-дорожній 

мережі 

2) здійснення контролю 

швидкості рухомих 

транспортних засобів за 

допомогою лазерних 

вимірювачів швидкості TruCAM 

3) перевірка технічного стану 

транспортних засобів та стану 

вулично-дорожньої мережі, 

технічних засобів організації 

дорожнього руху та фіксації 

дорожніх умов у місцях скоєння 

дорожньо-транспортних пригод 

за допомогою обладнання 

спеціалізованих автомобілів 

патрульної поліції (дорожніх 

лабораторій та діагностичних 

станцій) 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

2. Удосконалення системи 

моніторингу й аналізу 

місць та кількості 

дорожньо-транспортних 

пригод 

Забезпечити функціонування 

системи обліку даних про 

дорожньо-транспортні пригоди 

на основі Європейської системи 

даних CADaS 

 

ДПП Січень-

грудень 

Розроблено технічне завдання до картки 

CADaS щодо запровадження єдиного 

обліку ДТП 

3. Упровадження в 

службову діяльність 

патрульної поліції 

системи автоматичного 

вимірювання швидкості 

руху транспортного 

засобу, установленої на 

спеціалізованих 

транспортних засобах 

поліції 

 

Запровадити контроль швидкості 

рухомих транспортних засобів за 

допомогою спеціалізованих 

автомобілів патрульної поліції 

(фантомів) 

ДПП Січень-

грудень 

Збільшено кількість зафіксованих 

правопорушень 

4. Удосконалення 

нормативно-правових 

механізмів, спрямованих 

на забезпечення безпеки 

дорожнього руху 

 

1) затвердити порядок зміни 

місць встановлення стаціонарних 

технічних засобів (приладів 

контролю), що здійснюють 

фотозйомку або відеозапис 

подій, які містять ознаки 

адміністративних правопорушень 

у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху у разі зниження 

рівня аварійності та/або 

ліквідації місця (ділянки) 

концентрації дорожньо-

транспортних пригод на 

автомобільних дорогах 

загального користування 

ДПП Січень-

грудень 

Внесено зміни до Порядку 

функціонування системи фіксації 

адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху в 

автоматичному режимі, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 листопада 2017 року № 833 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

державного та місцевого 

значення, на вулицях і дорогах у 

містах та інших населених 

пунктах 

2) привести у відповідність до 

законодавства України та 

графічного позначення окремих 

знаків (доповнення терміну 

«Дорожня станція патрульної 

поліції», редакція підпункту «в» 

пункту 12.102 Правил, заміна 

слів «Пост ДАІ» словами 

«Дорожня станція патрульної 

поліції» у назві та зображенні 

відповідного знаку, а також 

цифру «60» цифрою «50») 

ДПП Січень-

грудень 

Внесено зміни до Правил дорожнього 

руху, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2001 

року № 1306 

3) внести зміни до Інструкції з 

організації примусового 

виконання рішень, затвердженої 

наказом Міністерства юстиції 

України від 02 квітня 2012 року 

№ 512/5 щодо процесуального 

змісту заяви про примусове 

виконання рішення 

 

ДПП Січень-

грудень 

Внесено зміни в Інструкцію з оформлення 

поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані в автоматичному режимі, 

затвердженої наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 13.01.2020 

№ 13 

ПРІОРИТЕТ VI: ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІЦІЇ ТА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО 

 ЗАХИСТУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

1. Запровадження 

професійного добору на 

службу в поліції, який 

забезпечує Національну 

1) опрацювати та внести на 

розгляд Міністра внутрішніх 

справ проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Закону 

ДКЗ, 

ПД 

Січень-

червень 

Проєкт Закону розроблено та подано на 

розгляд Міністрові внутрішніх справ для 

внесення на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

поліцію 

кваліфікованими 

кадрами 

України «Про Національну 

поліцію» щодо зміни розділу VІ 

«Добір на посаду поліцейського» 

2) розробити та внести на 

розгляд Міністра внутрішніх 

справ проєкт наказу МВС 

України «Про порядок 

формування поліцейських 

комісій, проведення добору на 

службу до поліції та просування 

поліцейських по службі». 

ДКЗ, 

ПД 

Упродовж 

шести 

місяців 

після 

прийняття 

Закону 

України 

«Про 

внесення 

змін до 

Закону 

України 

«Про 

Національну 

поліцію» 

Проєкт Закону розроблено та подано на 

розгляд Міністрові внутрішніх справ для 

внесення на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 

3) укласти меморандуми про 

взаємодію між ВУЗами, IT-

компаніями та фрілансерами 

(особами з IТ-здібностями) з 

метою підбору кандидатів 

(висококваліфікованих 

спеціалістів в сфері ІТ) та 

формування кадрового резерву 

для Департаменту кіберполіції 

 

ДКП Січень-

грудень 

Меморандуми укладено (щонайменше з 

10 підприємствами) 

2. Створення 

інформаційної системи 

управління персоналом 

 

Розробити програмне 

забезпечення інформаційної 

системи управління персоналом 

ДКЗ, 

ДІАП, УРТЗІ, 

структурні 

підрозділи 

Квітень Технічне завдання інформаційної системи 

управління персоналом розроблено 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

центрального 

органу управління 

поліції 

 

3. Підвищення рівня 

професійної 

підготовленості 

поліцейських 

 

1) забезпечити проведення у 

м. Житомир змагань серед 

кінологів зі спеціальними 

собаками та чемпіонату 

Національної поліції з 

багатоборства кінологів на базі 

Державної установи 

«Житомирський навчальний 

центр підготовки поліцейських 

ВОКД, 

ГУНП, Державна 

установа 

«Житомирський 

навчальний 

центр підготовки 

поліцейських» 

Січень - 

липень 

Змагання проведено, впроваджено новітні 

підходи та стандарти щодо дресирування, 

тренування та тестування службових 

собак органів Національної поліції 

України на основі світових тенденцій 

розвитку кінологічної служби 

2) організувати та провести 

конкурс фахової майстерності 

серед слухачів ДУ «Академія 

патрульної поліції» 

ДУ «АПП», 

ДКЗ 

Липень Конкурс проведено 

3) розробити методичні 

рекомендації щодо психології 

мотивації керівників підрозділів 

поліції охорони до виконання 

службових обов’язків 

ДПО 

 

(у взаємодії з 

ДНДІ МВС) 

Липень-

грудень 

Методичні рекомендації затверджено та 

надіслано до зацікавлених підрозділів  

4) забезпечити проведення у 

м. Хмельницький спеціального 

міжвідомчого тренінгу кінологів, 

за участю поліцейських-кінологів 

з інших країн, щодо 

відпрацювання у службових 

собак навиків захисту та 

затримання 

ВОКД, 

ГУНП, 

 

 

Січень- 

жовтень 

Тренінг проведено, впроваджено новітні 

підходи та стандарти щодо дресирування, 

тренування та тестування службових 

собак органів Національної поліції 

України на основі світових тенденцій 

розвитку кінологічної служб 

5) розробити організаційно- ДКЗ, Січень- Організаційно-розпорядчий документ 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

розпорядчі документи 

Національної поліції для 

організації підготовки 

інструкторів з особистої безпеки 

(вогневої підготовки) 

ДФЗБО грудень затверджено, досягнуто наявність у 

кожному територіальному підрозділі 

підготовлених інструкторів з особистої 

безпеки (вогневої підготовки) для якісної 

організації та проведення занять в системі 

службової підготовки 

6) організувати проведення 

первинної професійної та 

післядипломної підготовки 

поліцейських, навчання за 

програмами підвищення 

кваліфікації державних 

службовців 

ДКЗ, 

ДФЗБО, 

ДУ НПУ, що 

здійснюють 

підготовку 

поліцейських, 

структурні 

підрозділи 

центрального 

органу 

управління 

поліції, 

міжрегіональні 

територіальні 

органи НПУ 

Січень-

грудень 

Забезпечено навчання 100% осіб, яких 

вперше прийнято на службу в поліції, 

кількість осіб, що пройшли підвищення 

кваліфікації та спеціалізацію 

7) провести спеціалізовані 

тренінги та курси для ІТ-фахівців 

з методології та правил 

управління ІТ-інфраструктурою 

(TOGAF, COBIT), а також 

надання ІТ-сервісів (ITIL) та 

тренінгів для керівного складу 

підрозділів НПУ по методології 

управління проектами (PRINCE2, 

PMBOK) 

ДІАП  Січень - 

грудень  

Започатковано впровадження у службову 

діяльність працівників поліції правил 

управління ІТ-інфраструктурою, надання 

ІТ-сервісів та сучасних методологій 

управління проектами 

(за умови виділення фінансування, у тому 

числі в рамках надання міжнародної 

технічної допомоги) 

8) підвищити фаховий досвід ДМП Січень- Кількість проведених навчань, тренінгів, 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

поліцейських, які беруть участь у 

заходах з протидії торгівлі 

людьми та нелегальній міграції, 

шляхом проведення навчань, у 

тому числі в рамках проєктів із 

залученням міжнародних 

організацій 

грудень курсів підвищення кваліфікації, у тому 

числі із залученням міжнародних 

організацій 

9) здійснити навчання 

працівників підрозділів 

комунікації територіальних 

підрозділів поліції з питань 

освоєння нових каналів та 

інструментів комунікації та 

імплементувати отримані знання 

і навички у повсякденну роботу 

підрозділів комунікації 

‘ 

УК, 

ДКЗ 

  

Січень-

грудень 

Проведено навчання, тренінги 

 

4. Запровадження 

організаційних та 

практичних механізмів 

щодо забезпечення в 

органах та підрозділах 

поліції внутрішньої 

безпеки 

 

1) створити внутрішній канал 

отримання повідомлень через 

електронну поштову скриньку та 

голосових (усних) повідомлень 

уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи) з питань 

запобігання та виявлення 

корупції та регулярний канал 

отримання таких повідомлень у 

центральному органі управління 

поліцією, органах досудового 

розслідування Національної 

поліції, міжрегіональних 

територіальних органах та ГУНП 

УЗК, 

ГСУ, 

ДДЗ, 

ДІАП, 

УК, 

міжрегіональні 

територіальні 

органи, ГУНП 

 

Січень-

червень 

Забезпечено належне функціонування 

каналів повідомлень викривачів. 

Затверджено організаційно-розпорядчий 

документ з питань обробки повідомлень 

про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» 

2) розробити організаційно- УЗК, Січень- Організаційно-розпорядчі документи 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

розпорядчі документи з питань 

обробки повідомлень про 

можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання 

корупції», що надходять 

внутрішніми та регулярними 

каналами повідомлень до 

центрального органу управління 

поліцією, територіальних у т.ч. 

міжрегіональних органів 

Національної поліції, спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції, органів 

досудового розслідування 

Національної поліції 

ГСУ, 

ДДЗ, 

ДІАП, 

УК, 

міжрегіональні 

територіальні 

органи, ГУНП 

 

червень розроблені та затверджені керівництвом 

НПУ 

3) підготувати проєкти 

розпорядчих документів щодо 

врегулювання конфлікту 

інтересів та дотримання інших 

заборон та обмежень 

передбачених Законом України 

«Про запобігання корупції». 

УЗК Січень-

червень 

Проєкти розпорядчих документів 

затверджені 

4) провести навчальні заходи з 

антикорупційної тематики. 

Надання працівникам методичної 

допомоги та консультацій щодо 

повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України 

УЗК, 

ДКЗ 

За окремим 

графіком 

Навчання проведено згідно із 

затвердженим планом. Запроваджено 

ведення систематизації актів 

законодавства та судових рішень 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

«Про запобігання корупції» та 

захисту викривачів 

5) реалізувати організаційно-

практичні заходи щодо 

накопичення та підтримання в 

актуальному стані та 

використання службових 

інформаційних ресурсів ДВБ, їх 

включення у окрему 

автоматизовану інформаційно-

пошукову систему ДВБ з метою 

своєчасного використання у 

оперативно-розшуковій 

діяльності підрозділів 

внутрішньої безпеки за 

визначеними напрямами 

ДВБ Січень-

грудень 

Удосконалено програмне та апаратне 

забезпечення інформаційно-пошукової 

мережі ДВБ, впроваджено алгоритми 

використання її ресурсів в оперативно-

розшуковій діяльності, у тому числі для 

забезпечення процесу комплектування 

органів поліції кваліфікованими кадрами. 

В межах компетенції Національної поліції 

України вжито заходи щодо нормативно-

правового врегулювання питань 

функціонування окремої автоматизованої 

інформаційно-пошукової системи ДВБ 

НПУ 

 

6) удосконалити порядок 

взаємодії та обміну інформацією 

з центральними органами 

виконавчої влади системи МВС 

та іншими правоохоронними та 

державними органами з питань 

вирішення завдань у сфері 

внутрішнього контролю та 

власної безпеки. 

Розроблено та реалізовано в межах 

компетенції Національної поліції України 

проект спільного нормативно-правового 

акту щодо питань обміну інформацією та 

взаємодії з питань внутрішньої та власної 

безпеки, між відповідними підрозділами 

правоохоронних органів. ними службових 

обов’язків 

7) реалізувати на систематичній 

основі комплекс оперативно-

профілактичних заходів щодо 

своєчасного виявлення ризиків 

вчинення та запобігання фактам 

порушення поліцейськими, 

державними службовцями та 

Забезпечено стійку тенденцію щодо 

зменшення фактів вчинення 

поліцейськими державними службовцями 

та іншими працівниками Національної 

поліції України кримінальних та 

адміністративних правопорушень 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані 

на реалізацію 

пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 

Виконавці 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) досягнення 

іншими працівниками 

Національної поліції України 

вимог законодавства України при 

виконанні службових обов’язків 

 

8) провести інспектування 

службової діяльності 

Департаменту міграційної поліції 

НП України, 

ГУНП в Рівненській, 

Чернівецькій, та Запорізькій 

областях та 

контрольні перевірки службової 

діяльності ГУНП в 

Дніпропетровській та 

Харківській областях 

ДОАЗОР, 

структурні 

підрозділи 

центрального 

органу 

управління 

поліції 

Січень-

грудень 

Усунення виявлених недоліків у 

службовій діяльності органу (підрозділу) 

поліції. 

Покращення ефективності роботи 

перевірених органів (підрозділів) поліції 

щодо протидії злочинності, досудового 

розслідування кримінальних 

правопорушень, підтримання публічної 

безпеки й порядку, прийняття та 

реєстрації заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення й інші події, 

реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події 

 

5. Забезпечення 

Державною іпотечною 

установою поліцейських 

житлом на умовах 

фінансового лізингу 

1) продовжити роботу щодо 

формування списку заявників 

(поліцейських), бажаючих 

отримати житло у лізинг 

ДУМ, 

ДПП, ДВБ, ДКП, 

ДСР, ДБН, ДПО, 

ГУНП,  

державні 

установи, що 

належать до 

сфери 

управління 

Національної 

поліції України 

 

Січень-

грудень 

Список заявників (поліцейських), 

бажаючих отримати житло у лізинг 

постійно оновлюється 
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