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У 2021 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 продовженням 

збройної агресії Росії проти України на частині територій Донецької та Луганської областей, наслідками активного поширення 

коронавірусу COVID-19, запровадженням відповідних карантинних обмежувальних заходів, протестними настроями громадян у 

зв’язку з підвищенням вартості комунальних послуг, розбіжностями у поглядах значних груп населення, політичних сил щодо 

політичної та соціально-економічної ситуації в державі, вакцинацією населення, міграційною кризою на кордоні Білорусії з Литвою, 

Польщею і Латвією.  

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

реалізації карантинних заходів, 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 спільних заходах 

на Українсько-Білоруському кордоні, спрямованих на недопущення спроб незаконного проникнення на територію України 

нелегальних мігрантів 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, цього року продовжувалася реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади», який забезпечить кожну 

територіальну громаду офіцером поліції, що працюватиме та проживатиме на території громади. На сьогодні 755 поліцейських 

офіцерів громади працюють у 23 регіонах держави та обслуговують 440 територіальних громад. 

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

поліцейських, Національною поліцією, за сприяння місцевих органів самоврядування, відкриваються «Поліцейські станції». На 

сьогодні в усіх областях держави функціонує 721 поліцейська станція, з яких 26 – у центрах безпеки. 

За напрямом охорони публічної безпеки і порядку під час масових акцій удосконалено роботу поліції шляхом запровадження 

«скандинавської моделі» забезпечення публічної безпеки за участі груп комунікацій – «Поліція Діалогу» для ведення перемовин з 

учасниками акцій. На цей час групи комунікацій залучаються під час проведення масових заходів у всіх регіонах держави. Як 

результат, упродовж 2021 року забезпечено належний рівень безпеки під час проведення масових заходів. 

Крім того, Національною поліцією вживалися заходи щодо застосування в місцях несвободи системи «Custody Records» – 

електронного обліку затриманих осіб з метою фіксації часу та місця фактичного затримання підозрюваної особи, слідчих та 

процесуальних дій за її участі, результатів її медичного огляду, скарг на неналежне поводження поліцейськими. Наразі, пілотний 

проєкт «Custody Records» запроваджено в 7 підрозділах поліції Київської, Харківської, Тернопільської, Вінницької та Волинської 

областей. 

Ураховуючи збільшення кількості фактів учинення домашнього насильства, значну суспільну увагу до таких випадків, а також 
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зміни в законодавстві, покликані на впровадження комплексного підходу у боротьбі з цим явищем та покращення захисту 

потерпілих в Національній поліції створено 45 секторів протидії домашньому насильству, у яких функціонують 87 мобільних груп 

з протидії домашньому насильству, крім того працює ще 54 позаштатних таких груп. 

Одним з важливих напрямів у діяльності поліції є захист прав і законних інтересів дітей. На сьогодні Національною поліцією 

реалізуються декілька проєктів, спрямованих на створення безпечного середовища для дітей. 

Так, проєкт «Вихователь безпеки» націлений на створення безпечного освітнього середовища, побудови комунікаційної 

платформи між органами місцевого самоврядування, територіальними  підрозділами поліції, органами освіти і науки, учнівською 

та батьківською громадою. Наразі визначено перші 15 регіонів та конкретні громади, де буде реалізовуватись даний проєкт. 

Проєкт шкільний офіцер поліції має на меті налагодження ефективної взаємодії «Шкільного поліцейського» безпосередньо з 

кожним учнем шкільного закладу та залучення до виховної роботи директорів шкіл, шкільних психологів, соціальних педагогів, 

представників місцевих державних адміністрації та громад, фахівців соціальної сфери, громадських організацій, а також 

поліцейських підрозділів кіберполіції, боротьби з наркозлочинністю та інших, для профілактики негативних явищ і правопорушень 

у шкільному середовищі. На сьогодні в навчальних закладах працює близько 200 шкільних офіцерів поліції. 

За ініціативи Національної поліції в регіонах розвивається потужна система відеонагляду, заходи щодо її впровадження 

включено до більшості регіональних програм із забезпечення публічної безпеки та порядку. Загалом органи та підрозділи поліції 

мають доступ до 39,5 тис. камер відеоспостереження, з яких 3,9 тис. з системою відеоаналітики. Ситуаційні центри у своїй роботі 

активно використовують відеоінформацію з понад 23 тис. камер відеоспостереження. Крім того, на сьогодні в ГУНП функціонують 

понад 3,8 тис. камер з можливістю розпізнавання реєстраційних номерних знаків, які підключено до ІП «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 242 технічні засоби 

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

безпеки дорожнього руху, з яких 194 встановлено цього року. За результатами їх роботи цього року винесено 2,3 млн. постанов, з 

яких сплачено 2 млн на загальну суму 439,6 млн грн. Крім цього, впроваджуються системи автоматичного вимірювання швидкості 

руху, встановлені на спеціалізованих транспортних засобах поліції. 

З метою підвищення ефективності реагування на правопорушення, надзвичайні ситуації та небезпечні події, а також 

максимальної доступності послуг поліцейських у будь-якій точці України в максимально стислий строк у Національній поліції 

продовжується розвиток авіації та поліції на воді. Наразі поліцейськими у своїй службовій діяльності використовуються 186 

безпілотних літальних апаратів та 45 плавзасобів. У 2020-2021 роках Національній поліції передано 6 гелікоптерів «Airbus 

Eurocopter H-145» (4 з яких у 2021 році) та прийнято на баланс вертодром «Гелікоптерний майданчик «Канів», де облаштовано 2 

ангари для зберігання авіаційної техніки. 
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Упродовж 2021 року спостерігалася тенденція щодо подальшої стабілізації криміногенної ситуації. Зокрема, слід відмітити 

зменшення на 12% кількості вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі на 11% – тяжких та особливо тяжких, а також 

окремих їх видів: умисних вбивств (на 5%), тяжких тілесних ушкоджень (на 7%), тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними 

наслідками (на 7%), та ДТП зі смертельними наслідками (на 18%) 

Комплексний підхід до профілактики злочинності та підвищення ефективності оперативних заходів дозволили досягнути 

зменшення кількості учинених злочинів корисливо-насильницької спрямованості та проти власності громадян, у т.ч. пограбувань 

(на 37%), розбійних нападів (на 30%), крадіжок (на 19%), зокрема кишенькових (на 37%) та крадіжок з помешкань (на 20%), а також 

незаконних заволодінь транспортними засобами (на 40%), зокрема автомобілями «преміум-класу» (на 44%). 

Зросла на 3% загальна кількість розкритих кримінальних правопорушень, у т.ч. на 7% – їх тяжких та особливо тяжких видів. 

При цьому збільшилася питома вага окремих видів тяжких протиправних посягань проти життя і здоров’я особи, за якими 

особи злочинців установлено, зокрема умисних вбивств – з 93% до 98%, ТТУ – з 95% до 98%, ТТУ зі смертю – з 94% до 98%, а 

також зґвалтувань – з 93% до 98%. 

Залишається сталою тенденція підвищення якості протидії організованій злочинності. За 11 місяців 2021 року припинено 

діяльність 464 організованих груп і злочинних організацій, що на 36% більше аналогічного показника 2020 року. Майже удвічі 

більше викрито організованих груп та злочинних організацій (далі – ОГ та ЗО) з корумпованими зв’язками, у 2,2 раза – у сфері 

суспільної моралі та в 1,8 раза – причетних до розкрадання бюджетних коштів. Наявна позитивна тенденція у знешкодженні ОГ та 

ЗО з міжрегіональними зв’язками, а також причетних до незаконного обігу наркотиків. Задокументовано на 42% більше осіб, які 

входили до складу зазначених груп, а загальна кількість викритих злочинів, учинених у складі ОГ та ЗО, збільшилась на 22%. 

Покращено протидію кіберзлочинності. Задокументовано майже вдвічі більше злочинів, учинених з використанням високих 

інформаційних технологій, зокрема зросла у півтора раза динаміка реєстрації злочинів у банківській сфері, та на третину – у сфері 

комп’ютерних систем. Удвічі більше розкрито таких кримінальних правопорушень. 

Поряд з цим, за окремими напрямами протидії злочинності ефективність роботи потребує покращання. 

Зокрема, знижено результативність роботи з викриття фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів. Наявна негативна 

тенденція щодо їх розкриття та розслідування. Зменшилася на 19% кількість вилучених з незаконного обігу  набоїв та на 42% гранат, 

мін і боєприпасів. 

Наявне послаблення ефективності протидії окремим видам наркозлочинів. Зокрема зменшилась на 22% кількість розкритих 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з фактами організації наркопритонів та на 36% – легалізації коштів, здобутих від 

незаконного обігу наркотичних засобів. 

При загальнодержавній тенденції до зменшення кількості вчинених кримінальних правопорушень проти власності не втрачає 

актуальності питання протидії шахрайствам та крадіжкам з помешкань громадян. Так, за результатами проведених соціологічних 

досліджень, стати жертвами таких правопорушень побоюються більшість громадян. Зокрема, відслідковується збільшення на 
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майже 40% вчинених шахрайств, пов’язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3,4 ст. 190 КК України), що 

обумовлено періодичним обмеженням соціальної активності громадян у зв’язку з посиленням карантину. 

Актуальним залишається питання стану злочинності у дитячому середовищі. Так має місце збільшення кількості вчинених 

дітьми тяжких та особливо тяжких злочинів. Відносно дітей учинено більше кримінальних правопорушень. 

Має місце збільшення на 14% кількості дорожньо-транспортних пригод. Водночас, при зниженні на 18% кількості ДТП зі 

смертельними наслідками, питома вага їх розкриття зменшилась з 55% до 51%, а кількість таких фактів, за якими закінчено 

розслідування – на 21%. 

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 2022 рік повинні стати: 

 

Пріоритет І: ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Завдання для реалізації: 

безпечна країна – комплексне впровадження системи цифрових та інформаційних технологій, створення та розвиток системи 

відеоспостереження та відеоаналітики; 

розвиток та удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». 

 

Пріоритет ІІ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

Завдання для реалізації: 

створення безпечного середовища в територіальних громадах – реалізація принципу створення безпечного простору шляхом 

посилення взаємодії органів та підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади на 

засадах партнерства (реалізація принципу «Community policing»), зокрема забезпечення стандартів щодо обслуговування кожної 

територіальної громади обґрунтовано необхідною кількістю поліцейських офіцерів громади, збільшення кількості таких 

поліцейських; 

створення поліцейських станцій у центрах безпеки як інфраструктурних об’єктів громад; 

оперативне реагування поліції на правопорушення – надання публічної послуги з оперативного реагування нарядів поліції на 

заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події (час прибуття наряду (екіпажу) поліції на 

місце події з моменту надходження звернення на лінію «102»); 
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безпека громадян під час мирних зібрань – запровадження «Скандинавської моделі» забезпечення публічної безпеки і порядку 

під час проведення мирних зібрань стане дієвим засобом реалізації демократичних принципів у поліцейській діяльності, 

забезпечення основних прав і свобод громадян, особливо в реалізації їх права на свободу зібрань; 

посилення безпечного освітнього середовища – реалізація проєктів «Шкільний офіцер безпеки», «Безпечна школа: посилення 

поліцейської присутності в освітніх закладах», упровадження моделі «Барнахус», «Розшук дітей: система екстреного оповіщення 

через мобільних операторів». 

 

Пріоритет ІІІ: ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: 

Завдання для реалізації:  

запровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими особами «Custody Records» в органах і підрозділах поліції – 

запобігання незаконному затриманню осіб, удосконалення системи їх захисту від катувань і належного поводження, а також 

підвищення стандартів захисту прав поліцейських від можливих неправдивих звинувачень у неправомірних діях; 

забезпечення безпеки осіб, які постраждали від домашнього насильства – створення уніфікованого підходу до запобігання та 

протидії поліції на випадки домашнього насильства, реалізація заходів, спрямованих на захист прав та інтересів осіб, які 

постраждали від такого насильства, у тому числі шляхом ефективного функціонування мобільних груп з реагування на факти 

вчинення домашнього насильства; 

безбар’єрність – доступність адміністративних будівель органів і підрозділів Національної поліції для людей з особливими 

потребами та оснащення їх необхідним програмним забезпеченням для вільного спілкування з людьми із порушенням слуху. 

 

Пріоритет ІV: БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Завдання для реалізації: 

упровадження систем відеофіксації порушень правил безпеки дорожнього руху з метою здійснення контролю за дотриманням 

правил дорожнього руху його учасниками, ужиття, в межах компетенції, заходів щодо збільшення кількості комплексів 

автофотофіксації порушень ПДР, у тому числі для виявлення нових видів порушень та зменшення рівня аварійності на дорогах; 

покращення оснащення підрозділів патрульної поліції для забезпечення безпеки дорожнього руху – забезпечення 100% 

патрульних поліцейських сучасними моделями нагрудних відеокамер для безперервної відеофіксації під час несення служби»; 

застосування поліцією автомобілів, які забезпечують фіксацію порушень правил дорожнього руху в русі та контроль швидкості 

рухомих ТЗ; упровадження в діяльність поліції електромобілів; 

габаритно-ваговий контроль – збереження автошляхів держави. 
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Пріоритет V: ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

Завдання для реалізації: 

виявлення та припинення фактів розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

безконтактним шляхом з використанням мережі всесвітнього доступу Інтернет, настінних графіті тощо; 

боротьба з кіберзлочинністю – протидія кримінальним правопорушенням, вчиненим у сфері високих інформаційних 

технологій, в першу чергу шахрайствам в мережі Інтернет, з банківськими картами, створення безпечного кіберпростору; 

підвищення ефективності боротьби з майновими злочинами – протидія злочинності, пов’язаної з посяганням на майно 

громадян (крадіжки з квартир та іншого житла, кишенькові крадіжки, шахрайства, грабежі), з якою щоденно зіштовхуються 

громадяни. 

 

Пріоритет VI: ЛОГІСТИКА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Завдання для реалізації: 

реалізація мотиваційного пакету соціального забезпечення поліцейського з метою підвищення рівня задоволеності службою у 

поліції та якості побутових стандартів, у тому числі враховуючи реалізацію проєкту «Забезпечення житлом особового складу поліції 

на умовах фінансового лізингу»; 

підвищення рівня енергоефективності адмінбудівель поліції – економія видатків державного бюджету на енергоутримання 

адмінбудівель, забезпечення їх ефективного та незалежного функціонування в умовах дефіциту паливо-енергетичних ресурсів; 

ресурсне забезпечення підрозділів поліції в зоні проведення Операції об’єднаних сил – належне матеріально-технічне 

забезпечення підрозділів поліції, що залучаються до виконання завдань; 

розвиток системи Національної поліції та удосконалення її кадрового потенціалу. 
 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

ПРІОРИТЕТ I: ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Безпечна країна 

1.  Впровадження та розвиток в 

діяльності Національної поліції 

України напряму 

відеоаналітики 

1) розробити методичні 

рекомендації щодо організації збору, 

збереження відеоматеріалів та 

проведення їх аналізу із 

ДКА Січень – 

грудень 

Методичні рекомендації 

розроблено та забезпечено їх 

впровадження в діяльність органів 

та підрозділів Національної поліції 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

використанням програмного 

забезпечення із технологією 

штучного інтелекту та 

«комп’ютерного зору» 

України 

2) організувати проведення 

навчальних тренінгів із залученням 

спеціалістів та експертів НДЕКЦ та 

КНДІСЕ, на базі НАВС щодо 

вивчення передових технологій та 

новітніх методик з аналізу 

відеоматеріалів та вжиття заходів із 

покращення їх якості 

Навчальні тренінги з освоєння 

методів відеоаналітики проведено 

2.  Удосконалення та поширення 

на території України 

комплексної інтелектуальної 

системи відеоспостереження з 

потужною аналітичною 

складовою 

1) забезпечити у взаємодії з 

місцевими органами державної влади 

та місцевого самоврядування 

розширення мережі встановлених 

зовнішніх систем відеонагляду з 

аналітичною складовою 

ДІАП, 

ДОАЗОР, 

ГУНП 

Січень – 

грудень 

У всіх регіонах держави збільшено 

кількість встановлених відеокамер з 

функцією аналітики  

2) продовжити здійснення заходів зі 

збільшення кількості камер 

відеоспостереження, 

відеоінформація з яких надходить до 

інформаційної підсистеми «Гарпун» 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Інформаційний портал 

Національної поліції України» 

Забезпечено інтеграцію зовнішніх 

систем відеоспостереження з 

інформаційними підсистемами 

Національної поліції України 

3) забезпечити поширення єдиної 

архітектури ретрансляції 

відеопотоків у режимі реального 

часу з регіонів держави, з 

можливістю їх опрацювання на 

автоматизованих робочих місцях 

Територіальними органами поліції 

забезпечено впровадження єдиної 

архітектури передачі 

відеоінформації з зовнішніх систем 

відеоспостереження до ситуаційних 

відділів ГУНП та Ситуаційного 

центру НПУ 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

операторів Ситуаційного центру 

Національної поліції України 

3.  Модернізація телефонних 

комунікацій поліції шляхом 

впровадження ІР телефонії 

1) здійснити впровадження 

центрального ядра ІР телефонії 

ДІАП, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

Січень – 

грудень 

Здійснено закупівлю та 

впровадження центрального ядра ІР 

телефонії НПУ 

2) здійснити міграцію абонентів 

Національної поліції України з ядра 

МВС до центрального ядра ІР 

телефонії Національної поліції 

України 

ДІАП Забезпечено міграцію абонентів з 

ядра МВС до центрального ядра ІР 

телефонії Національної поліції 

України 

4.  Додаткове оснащення органів та 

підрозділів України новітнім 

обладнанням електронного 

контролю 

Забезпечити додаткове оснащення 

органів та підрозділів поліції 

новітнім обладнанням електронного 

контролю 

ДІАП, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

Січень – 

грудень 

Забезпечено додаткове оснащення 

органів та підрозділів поліції 

новітнім обладнанням 

електронного контролю 

5.  Упровадження нових 

технологій і засобів 

телекомунікації 

1) визначити необхідну для 

впровадження в органах поліції 

охорони кількість терміналів 

системи радіозв’язку на базі мереж 

мобільних операторів за технологією 

PoC 

ДПО Січень 

 

Кількість терміналів системи 

радіозв’язку на базі мереж 

мобільних операторів за 

технологією PoC, необхідних для 

впровадження в органах поліції 

охорони, визначено 

2) придбати визначену кількість 

терміналів системи радіозв’язку на 

базі мереж мобільних операторів за 

технологією PoC 

ДПО Лютий –

березень 

Визначену кількість терміналів 

системи радіозв’язку на базі мереж 

мобільних операторів за 

технологією PoC придбано 

3) увести в експлуатацію придбані 

термінали системи радіозв’язку на 

базі мереж мобільних операторів за 

технологією PoC 

ДПО Квітень –

червень 

 

Придбані термінали системи 

радіозв’язку на базі мереж 

мобільних операторів за 

технологією PoC введено в 

експлуатацію 

4) впровадити в діяльність окремих 

підрозділів поліції цифрових 

ДІАП, 

ДПП, 

ДУМ 

Січень – 

грудень 

Визначені підрозділи поліції 

отримали та використовують 

цифрові нагрудні відеокамери 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

нагрудних відеокамер підвищеної 

міцності 

підвищеної міцності в своїй 

діяльності 

5) забезпечити ефективне 

використання автоматизованої 

інформаційно-пошукової системи 

«Філін» (далі – АІПС «Філін») в 

оперативно-розшуковій діяльності 

підрозділів ДВБ  

ДВБ Січень – 

грудень 

Розроблені та реалізуються на 

практиці алгоритми накопичення, 

підтримання в актуальному стані та 

своєчасного використання в 

оперативно-розшуковій діяльності 

підрозділів ДВБ інформаційних 

ресурсів АІПС «Філін».  

Забезпечено використання 

сучасного програмного та 

апаратного забезпечення АІПС 

«Філін», їх удосконалення шляхом 

впровадження цифрових 

технологій з метою ефективного 

забезпечення інформаційно –

аналітичного забезпечення 

діяльності органів поліції 

Розвиток та удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» 

6.  Розроблення та впровадження 

автоматизованого обліку 

слідової інформації та інших 

об’єктів, що були вилучені під 

час проведення слідчих 

(розшукових) дій 

відповідальними особами 

органів досудового 

розслідування поліції, 

підрозділу криміналістичного 

забезпечення органу 

досудового розслідування 

поліції для зберігання, 

знищення, пересилання, 

1) розробити програмне 

забезпечення щодо доповнення 

інформаційної підсистеми «СЛІД» 

інформаційної підсистеми 

«Інформаційний портал 

Національної поліції» (далі – 

ІП «СЛІД ІПНП автоматизованою 

системою обліку речових доказів у 

кримінальному провадженні. 

ГСУ, 

ДІАП 

Січень – 

червень  

Розроблено програмне 

забезпечення інформаційної 

підсистеми «СЛІД» інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції» 

2) розробити алгоритм дій слідчих та 

інспекторів підрозділів 

криміналістичного забезпечення при 

внесенні інформації в ІП «СЛІД» 

ІПНП про вилучені речові докази 

ГСУ Липень – 

грудень  

Внесено зміни до Інструкції з 

формування та ведення ІП «СЛІД» 

ІПНП, затвердженої наказом МВС 

від 16.03.2020 №257. Видано 

методичні рекомендації порядку 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

схоронності тимчасово 

вилученого майна під час 

кримінального провадження 

внесення інформації в ІП «СЛІД» 

ІПНП про вилучені речові докази та 

їх обліку і пошуку в ІП «СЛІД» 

ІПНП. 

3) провести навчання слідчих та 

інспекторів підрозділів 

криміналістичного забезпечення при 

внесенні інформації в ІП «СЛІД» 

ІПНП про вилучені речові докази 

ГСУ, 

ГУНП 

Липень – 

грудень 

Забезпечено навчання щонайменше 

50 % слідчих та 100 % інспекторів 

підрозділів криміналістичного 

забезпечення 

7.  Розвиток спільно з Офісом 

Генерального прокурора єдиної 

для всіх правоохоронних 

органів електронної системи 

роботи з даними і матеріалами 

досудових розслідувань у 

партнерстві з органами 

прокуратури і судами 

1) вивчити досвід запровадження 

електронного документообігу в 

діяльності детективів НАБУ та 

можливості його використання при 

створенні аналогічної системи в 

Національній поліції 

ГСУ, 

ДІАП 

Січень – 

березень 

У складі спільної робочої групи 

Національної поліції та НАБУ 

вивчено досвід впровадження 

електронного документообігу 

детективів НАБУ 

2) взяти участь у розробленні 

Офісом Генерального прокурора 

проєкту технічної документації та 

програмного забезпечення 

електронної системи роботи з 

даними і матеріалами досудових 

розслідувань 

ГСУ, 

ДІАП 

Січень – 

грудень 

Впроваджено програмне 

забезпечення єдиної електронної 

системи роботи з даними і 

матеріалами досудових 

розслідувань 

 

3) взяти участь у розробленні 

Офісом Генерального прокурора 

проєкту спільного нормативного 

акту Офісу Генерального прокурора, 

МВС, СБУ, ДБР, НАБУ та БЕБ щодо 

впровадження в практичну 

діяльність електронної системи 

роботи з даними і матеріалами 

досудових розслідувань 

ГСУ, 

ДІАП 

Січень – 

грудень 

Удосконалено безперервність та 

підзвітність проведення досудового 

розслідування 

8.  Розвиток і удосконалення 

захисту інформації та 

1) розробити та впровадити сервіси 

обміну інформацією з ЦОВВ 

ДІАП, 

ДКА, 

Січень – 

грудень 

Створено умови для отримання 

доступу до інформаційних ресурсів 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

міжвідомчого обміну даними в 

інформаційно-

телекомунікаційній системі 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» 

ДМП ЦОВВ 

2) увести в експлуатацію та 

забезпечити інтеграцію 

криптографічно захищеної 

інформаційної взаємодії з 

гарантованим підтвердженням 

справжності та цілісності інформації 

між Національної поліцією України 

та іншими органами державної влади 

ДІАП, 

УРТЗІ 

Встановлено та введено в 

експлуатацію мережний 

криптомодуль для захищеного 

виконання усіх криптографічних 

перетворень та надійного 

збереження відкритих ключів 

користувачів 

3) привести у відповідність до умов 

експлуатації КСЗІ системи «ІПНП» 

автоматизованих робочих місць 

користувачів 

ДІАП, 

структурні підрозділи 

центрального органу 

управління поліції, 

міжрегіональні 

територіальні органи, 

ГУНП, установи, що 

належать до сфери 

управління НПУ 

Забезпечено приведення 

автоматизованих робочих місць 

користувачів відповідно до вимог 

експлуатації КСЗІ системи «ІПНП» 

4) ужити заходів щодо побудови 

КСЗІ для веб-сайту Національної 

поліції та отримання атестату 

відповідності 

ДІАП, 

УК, 

УРТЗІ 

Впроваджено КСЗІ офіційного веб-

сайту НПУ та отримано сертифікат 

(за умови виділення фінансування 

на атестацію) 

5) впровадити заходи з поліпшення 

стану інформаційної безпеки та 

усунення недоліків, визначених під 

час проведення аудиту системи 

управління інформаційної безпеки в 

інформаційній підсистемі «Єдиний 

облік» інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» на 

відповідність до вимог ДСТУ 

ДІАП Побудовано СУІБ для ІП «Єдиний 

облік» інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» на 

відповідність до вимог ДСТУ 

ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 

27001:2013; Cor 1:2014, IDТ) 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 

27001:2013; Cor 1:2014, IDТ) 

6) впровадити хмарний сервіс 

захисту відомчого веб-порталу 

Національної поліції України від 

DDos атак 

Забезпечена фільтрація 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 % 

7) розробити програмне 

забезпечення інформаційної 

підсистеми інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» з 

оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в 

електронному вигляді з 

використанням мобільного 

логістичного пристрою 

Розроблено програмне 

забезпечення та введено в тестову 

експлуатацію інформаційну 

підсистему інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» з 

оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в 

електронному вигляді з 

використанням мобільного 

логістичного пристрою 

8) розробити та впровадити сервіс 

доступу до Програмного комплексу 

Пенсійного фонду України 

відповідно до Меморандуму про 

співпрацю та обмін інформацією між 

Національною поліцією України та 

Пенсійним фондом України 

Створені умови для отримання 

інформації про джерело та період 

надходження відомостей до реєстру 

застрахованих осіб Державного 

реєстру загального обов'язкового 

державного соціального 

страхування для виявлення ознак 

кримінальних 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 

9.  Розбудова основного та 

резервного центрів обробки 

даних Національної поліції 

модульного типу (основний та 

резервний ЦОД НПУ) 

Забезпечити реплікацію баз даних 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Інформаційний портал 

Національної поліції України» до 

резервного центру обробки даних 

Національної поліції України 

ДІАП Грудень Створено резервну копію баз даних 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Інформаційний портал 

Національної поліції України» в 

резервному центрі обробки даних 

Національної поліції України 

10.  Модернізація програмно-

технічної інфраструктури 

функціонування 

автоматизованої інформаційної 

системи оперативного 

призначення ЄІС МВС щодо 

створення передумов для 

оброблення інформації з рівнем 

секретності «таємно» в режимі 

реального часу 

Побудувати захищену мережу 

передачі даних між ГУНП в м. Києві 

та центральним органом управління 

поліції для забезпечення обміну 

інформацією (з грифом обмеження 

доступу «таємно») в режимі 

реального часу, з можливістю 

подальшої реплікації створених 

організаційно-технічних рішень та 

типової моделі системи для її 

розбудови в межах держави (за умов 

фінансування) 

ДКА, 

ГУНП в м. Києві 

Грудень  Впроваджено модернізовану 

комплексну систему захисту 

інформації на автоматизовану 

систему класу «3» між ГУНП в 

м. Києві та центральним органом 

управління поліції 

11.  Розроблення та впровадження 

програмного забезпечення для 

цифровізації ділових процесів 

1) підготувати технічне завдання для 

розробки інформаційної підсистеми 

«Електронний кабінет дільничного 

офіцера поліції» системи «ІПНП» 

ДПД, 

ДІАП 

Червень Технічне завдання підготовлено та 

затверджено керівництвом НПУ 

2) забезпечити розробку 

спеціалізованого програмного 

забезпечення «Електронний кабінет 

дільничного офіцера поліції» 

системи «ІПНП» 

Жовтень Складові інформаційної підсистеми 

«Електронний кабінет дільничного 

офіцера поліції» системи «ІПНП» 

створені 

3) впровадити в експлуатацію 

інформаційну підсистему 

«Електронний кабінет дільничного 

офіцера поліції» системи «ІПНП» 

Грудень ІП «Електронний кабінет 

дільничного офіцера поліції» 

системи «ІПНП» впроваджено 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

12.  Підвищення безпеки обміну 

інформацією з обмеженим 

доступом у Національній 

поліції України. 

1) забезпечити побудову відомчої 

Спеціальної мережі обміну 

службовою інформацією «Січ» 

ВСЗ Липень – 

вересень 

Розпочато проведення тестової 

експлуатації в ГУНП 

2) забезпечити побудову мережі 

спеціального зв’язку з 

використанням можливостей 

Національної телекомунікаційної 

мережі Держспецзв’язку 

Жовтень – 

грудень 

Розпочато проведення дослідної 

експлуатації, здійснено планування 

та проведення тестової 

експлуатації. Започатковано 

створення комплексної системи 

захисту інформації 

13.  Впровадження системи 

моніторингу проєктів (програм) 

міжнародної технічної 

допомоги в НПУ (далі – 

система) 

1) забезпечити придбання ліцензій 

Microsoft для успішного 

впровадження системи та подальше 

її використання у службовій 

діяльності підрозділів НПУ 

ДМПС, ДФЗБО, ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

Січень – 

березень 

Придбано та закріплено ліцензії 

Microsoft за користувачами-

реципієнтами системи 

 

2) здійснити аналіз та моніторинг 

системи 

ДМПС Вересень Проведено аналіз застосування 

системи поліцейським 

європейських країн. Організовано 

проведення тренінгів для 

визначених осіб з питань роботи із 

системою 

3) увести систему в експлуатацію 

відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України  

 від 15.02.2002 № 153 «Про 

створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги» 

ДМПС Грудень Здійснено презентацію роботи 

системи міжнародним партнерам та 

відомствам, підготовлено проєкт 

доручення, методичних 

рекомендації щодо користування та 

наповнення системи структурними 

підрозділами НПУ  

14.  Вдосконалення технології 

доступу до банків даних 

Інтерполу FIND (Fixed 

INTERPOL Network Database – 

фіксована мережева база даних 

Інтерполу) 

1) забезпечити проведення 

тендерних процедур щодо залучення 

розробників до вдосконалення 

доступу до обліків Генерального 

секретаріату Інтерполу за 

технологією FIND 

ДМПС, 

ДФЗБО, ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

 

(за участі 

міжнародних та 

Січень – 

грудень 

Модернізовано систему доступу до 

банків даних Інтерполу FIND, 

досягнуто підвищення 

оперативності та результативності 

роботи з відповідними обліками з 

урахуванням вимог Генерального 
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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) організувати впровадження в 

діяльність модернізованої системи 

доступу до обліків Генерального 

секретаріату Інтерполу за 

технологією FIND 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

секретаріату Інтерполу до захисту 

інформації та роботи з 

персональними даними 

15.  Упровадження систем 

цифрового транкінгового 

радіозв’язку у діяльність 

органів і підрозділів 

Національної поліції України 

(оперативне реагування поліції 

на правопорушення) 

Здійснити оснащення ГУНП у 

Одеській та Львівській областях 

цифровим обладнанням радіозв’язку 

та забезпечити розгортання базової 

інфраструктури системи цифрового 

радіозв’язку по м. Одеса та м. Львів  

ДІАП, 

ГУНП в Одеській та 

Львівській областях  

Грудень Оснащення забезпечено у повному 

обсязі 

16.  Розроблення та впровадження 

програмного забезпечення для 

цифровізації ділових процесів 

Забезпечити впровадження пілотного 

проєкту єдиної системи електронного 

документообігу МВС України в 

центральному органі управління 

поліцією, зокрема придбання 

спеціалізованого ліцензійного 

програмного забезпечення, 

персональних комп’ютерів, 

спеціальної організаційної техніки 

для підрозділів документального 

забезпечення (канцелярій), 

проведення навчання персоналу 

ДДЗ, 

ДІАП, ДФЗБО, ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

Грудень Пілотний проєкт єдиної системи 

електронного документообігу МВС 

України в центральному органі 

управління поліцією впроваджено 

(за умови виділення відповідного 

фінансування) 

ПРІОРИТЕТ ІІ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ 

Створення безпечного середовища в територіальних громадах 

17.  Профілактика вуличної 

злочинності, запобігання 

скоєнню кримінальних 

правопорушень у громадських 

місцях 

1) проаналізувати рівень вуличної 

злочинності, на територіях 

обслуговування, у тому числі за 

видами злочинів, місцем і часом їх 

скоєння, та визначити найбільш 

ДПД, 

ДПП, ДКР, 

ГУНП  

Щокварталу  Зменшення кількості вчинених 

кримінальних правопорушень в 

публічних місцях, забезпечення 

захисту громадян від протиправних 

посягань 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

криміногенні райони (населені 

пункти) 

2) 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 

18.  Створення безпечного 

середовища в територіальних 

громадах (реалізація проєкту 

«Поліцейський офіцер 

громади») 

1) здійснити відбір поліцейських для 

участі у проєкті «Поліцейський 

офіцер громади» 

ДПД, 

ДКЗ, 

ГУНП 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Січень – 

грудень 

Запроваджено проєкт 

«Поліцейський офіцер громади» в 

кожному регіоні і у повному обсязі 

2) організувати спеціалізоване 

навчання поліцейських, які 

приймають участь у проєкті 

«Поліцейський офіцер громади» на 

базі вищих навчальних закладів 

системи МВС 

ДПД, 

ДКЗ, ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ», 

ДФЗБО, 

ГУНП 

 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Січень – 

грудень 

3) здійснити матеріально-технічне 

забезпечення поліцейських офіцерів 

громад відповідно до потреби 

4) забезпечити функціонування 

проєкту «Поліцейський офіцер 

громади» у кожному регіоні держави 



18 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

19.  Створення безпечного 

середовища в територіальних 

громадах шляхом захисту 

об’єктів державної форми 

власності та сфер державного 

регулювання, зокрема особливо 

важливих, підвищеної 

небезпеки та стратегічного 

значення для економіки й 

безпеки держави 

1) оновити переліки особливо 

важливих об’єктів державної форми 

власності та сфер державного 

регулювання, зокрема особливо 

важливих, підвищеної небезпеки та 

стратегічного значення для 

економіки й безпеки держави 

ДПО Січень – 

лютий 

Оновлено переліки особливо 

важливих об’єктів державної 

форми власності та сфер 

державного регулювання, зокрема 

особливо важливих, підвищеної 

небезпеки та стратегічного 

значення для економіки й безпеки 

держави 

2) провести комісійні обстеження 

особливо важливих об’єктів 

державної форми власності та сфер 

державного регулювання, зокрема 

особливо важливих, підвищеної 

небезпеки та стратегічного значення 

для економіки й безпеки держави, які 

не охороняються або охороняються 

недержавними охоронними 

підприємствами, установами, 

організаціями 

Березень –

липень 

Проведено комісійні обстеження 

особливо важливих об'єктів 

державної форми власності та сфер 

державного регулювання, зокрема 

особливо важливих, підвищеної 

небезпеки та стратегічного 

значення для економіки й безпеки 

держави, які не охороняються або 

охороняються недержавними 

охоронними підприємствами, 

установами, організаціями. У 

розрізі кожного окремого об’єкта 

визначено необхідний вид охорони, 

кількість постів охорони, і 

необхідні технічні засоби охорони. 

Складено відповідні акти 

3) забезпечити максимальне 

залучення під охорону об’єктів, які 

підлягають обов’язковій охороні 

органами поліції охорони відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2018 № 975 «Про 

затвердження категорій об’єктів 

державної форми власності та сфер 

державного регулювання, які 

Березень – 

грудень 

Надіслано листи (пропозиції) щодо 

охорони керівникам об’єктів, які 

підлягають обов’язкові охороні 

органами поліції охорони 

відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.11.2018 

№ 975. Укладено договори з 

охорони визначених категорій 

об’єктів  



19 

№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

підлягають охороні органами поліції 

охорони на договірних засадах» 

20.  Здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на зменшення 

впливу вибухонебезпечних 

предметів на життя та 

діяльність населення 

 

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 

 

21.  Створення безпечного 

середовища шляхом захисту 

об’єктів критичної 

інфраструктури держави та 

забезпечення публічної безпеки 

і порядку на охоронюваних 

об’єктах і територіях 

обслуговування 

1) провести робочі зустрічі з 

посадовими особами структурних 

підрозділів міністерств та відомств, з 

метою аналізу стану захищеності та 

встановлення проблемних питань 

щодо забезпечення сталого 

безпечного стану функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури 

енергетичної, житлово-комунальної 

та транспортної галузей 

ДЗІСД Січень – 

червень 

Робочі зустрічі проведено 

2) укласти меморандуми про 

співпрацю з державними 

підприємствами, що здійснюють 

господарську діяльність в 

енергетичній, житлово-комунальній, 

транспортній, цифровій та медичній 

галузях 

ДЗІСД Січень –

грудень 

Меморандуми укладено 

(щонайменше з 10 підприємствами) 

3) підвищити ефективність 

механізмів викриття осіб, причетних 

до протиправної діяльності, 

спрямованої на порушення сталої 

роботи об’єктів критичної 

інфраструктури 

ДЗІСД, 

ГУНП 

Січень –

грудень 

Збільшено кількість виявлених 

правопорушень, які посягають на 

сталу роботу об’єктів 

інфраструктури 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

Створення поліцейських станцій 

22.  Створення поліцейських 

станцій у центрах безпеки як 

інфраструктурних об’єктів 

громад 

1) забезпечити проведення зустрічей 

з органами місцевого 

самоврядування, об’єднаними 

територіальними громадами щодо 

відкриття поліцейських станцій 

ДПД, 

ДУМ, ДФЗБО, 

ДУ «ЦОП НПУ»,  

ГУНП 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Січень – 

грудень 

Забезпечено максимальну 

доступність поліцейських послуг у 

будь-якій точці держави 

2) організувати забезпечення 

відкритих поліцейських станцій всім 

необхідним матеріально-технічним 

устаткуванням 

3) забезпечити відкриття 

поліцейських станцій у більшості 

громад 

ГУНП 

Оперативне реагування поліції на правопорушення 

23.  Підвищення ефективності 

оперативного реагування 

нарядів поліції на заяви та 

повідомлення громадян про 

кримінальні, адміністративні 

правопорушення та інші події 

(час прибуття наряду (екіпажу) 

поліції на місце події з 

моменту надходження 

звернення на лінію «102») 

1) забезпечити всі наряди поліції, які 

залучаються до оперативного 

реагування та забезпечення 

публічного порядку і безпеки, а 

також відповідальних по ГУНП 

(ТВП) та інших працівників чергових 

служб планшетними комп’ютерами 

(логістичними пристроями) з 

програмним забезпеченням, 

інтегрованим до системи ІПНП 

ДУМ, 

ДПД, ДІАП, ДПП, 

ДПО, 

ГУНП  

Січень –

червень 

Наряди поліції, які залучаються до 

оперативного реагування та 

забезпечення публічного порядку і 

безпеки, а також відповідальні по 

ГУНП (ТВП) та інші працівники 

чергових служб забезпечені 

планшетними комп’ютерами 

(логістичними пристроями) з 

програмним забезпеченням, 

інтегрованим до системи ІПНП 

на 100% 

2) оновити застарілі планшетні 

пристрої на нові, що відповідають 

сучасним потребам (здійснення 

відео-фотозйомки, дзвінків, стрімів, 

виконання операційної команди 

«електронна постанова», 

Планшетні пристрої оновлено 

відповідно до визначених потреб 
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№ 
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Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 
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«електронний протокол», «ДРАГЕР» 

тощо) 

3) внести на розгляд Міністерства 

внутрішніх справ проєкт змін до 

наказу МВС від 27.04.2020 № 357 

«Про затвердження Інструкції з 

організації реагування на заяви і 

повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або 

події та оперативного інформування 

в органах (підрозділах) Національної 

поліції України» 

ДОАЗОР, 

ДПД, ДПП, ДПО, 

ПД 

Червень Удосконалено порядок реагування 

на заяви і повідомлення про 

кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події 

4) удосконалити та впровадити 

новітні навчальні програми в центрі з 

навчання та підвищення кваліфікації 

поліцейських зовнішніх пілотів 

(операторів) БпЛА 

УАПВ, 

ДКЗ,  

ДУ «ЦАЗ НПУ» 

Січень – 

грудень 

Випуск центром підготовки 

поліцейських зовнішніх пілотів 

(операторів) БпЛА, готових 

виконувати завдання підвищеної 

складності за допомогою новітніх 

зразків техніки 

5) забезпечити безперебійне 

функціонування постійного 

вертолітного злітно-посадкового 

майданчика «Канів» (далі – 

вертодром «Канів»), оснащення його 

ангарів для зберігання авіаційних 

суден сучасними засобами 

моніторингу, зв'язку та управління 

УАПВ, 

ДУМ, 

ДУ «ЦАЗ НПУ», 

ДУ «ЦОП НПУ» 

 

Вертодром «Канів» працює у 

штатному режимі 

6) забезпечити утримання в бойовій 

готовності та використання 

8 вертольотів Н-145 AIRBUS 

HELICOPTERS, отриманих на 

озброєння для виконання функцій 

поліції Національною поліцією 

УАПВ, 

ДУ «ЦАЗ НПУ» 

Усі наявні 8 вертольотів Н-145 

AIRBUS HELICOPTERS 

максимально ефективно виконують 

завдання керівництва Національної 

поліції України для забезпечення 

правопорядку та оперативного 

надання поліцейських послуг 
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7) модернізувати матеріально-

технічну базу підрозділів водної 

поліції та повітряної підтримки 

УАПВ, 

ДУМ,  

ДУ «ЦОП НПУ», 

ГУНП 

Підрозділи водної поліції та 

повітряної підтримки забезпечені 

сучасними транспортними та 

технічними засобами, 

спеціалізованими суднами 

морського та річкового 

призначення, гідроциклами, 

автомобілями підвищеної 

прохідності тощо 

Безпека громадян під час мирних зібрань 

24.  Запровадження сучасних 

підходів до забезпечення 

належного рівня безпеки під час 

проведення масових заходів 

відповідно до кращих 

європейських практик, зокрема 

скандинавської моделі 

забезпечення публічної безпеки 

і порядку 

1) організувати навчання (тренінги) з 

поліцейськими підрозділів поліції 

особливого призначення 

ДПД, 

ДКЗ, 

ГУПН, 

тренінгові центри 

ГУНП в областях та 

м. Києві, 

заклади освіти зі 

специфічними 

умовами навчання, які 

здійснюють підготовку 

поліцейських (за 

згодою), 

КМЄС (за згодою) 

Березень – 

листопад 

Удосконалення поліцейськими 

підрозділів поліції особливого 

призначення ГУНП в областях та м. 

Києві спеціальних навичок під час 

забезпечення публічної безпеки і 

правопорядку відповідно до 

кращих європейських практик 

2) організувати проведення зборів 

командного складу підрозділів 

поліції особливого призначення 

ДПД, 

ГУПН  

Квітень – 

червень 

Вдосконалення командним складом 

підрозділів поліції особливого 

призначення навичок за основними 

напрямами спеціальної підготовки 

3) забезпечити проведення навчань 

поліцейських підрозділів поліції 

особливого призначення та 

підрозділів патрульної служби 

поліції особливого призначення за 

ДПД, 

ДКЗ, 

ГУПН, 

заклади освіти зі 

специфічними 

умовами навчання, які 

Січень – 

грудень 

  

Оволодіння комплексом 

спеціальних навичок та вмінь, 

затребуваних умовами сьогодення у 

сфері забезпечення охорони 

публічної безпеки та правопорядку 

поліцейськими підрозділів поліції 
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основними напрямами службової 

діяльності 

здійснюють підготовку 

поліцейських 

(за згодою) 

особливого призначення та 

підрозділів патрульної служби 

поліції особливого призначення 

ГУНП в областях та м. Києві  

4) організувати проведення навчань 

(семінарів, тренінгів) з 

поліцейськими підрозділів 

превентивної комунікації (поліції 

діалогу) 

Покращення ефективності тактики 

дій поліцейських під час 

забезпечення публічної безпеки і 

порядку у ході проведення масових 

заходів, у тому числі шляхом 

зменшення використання сил і 

засобів поліції, та підтримання 

постійного діалогу з учасниками та 

організаторами масових заходів 

Посилення безпечного освітнього середовища 

25.  Реалізація проєктів «Шкільний 

офіцер безпеки», «Безпечна 

школа: посилення 

поліцейської присутності в 

освітніх закладах» 

1) забезпечити запровадження 

проєкту «Шкільний офіцер 

безпеки»/спеціаліст з безпеки у 

закладах освіти «Вихователь 

безпеки» у пілотних територіальних 

громадах 

УЮП, 

ГУНП  

територіальні 

громади,  

 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Січень –

грудень 

У партнерстві та комунікації 

поліції, закладів освіти та громади 

вжито заходів щодо створення 

безпечного освітнього середовища 

для дітей. 

У пілотних територіальних 

громадах запроваджено посади 

вихователь безпеки/спеціаліст з 

безпеки у закладах загальної 

середньої освіти 

2) актуалізувати протоколи взаємодії 

між закладами освіти та органами 

Національної поліції. Розробити 

алгоритм співпраці між 

вихователями безпеки/спеціалістами 

з безпеки та поліцейськими 

ювенальної превенції 

Протоколи взаємодії актуалізовано, 

алгоритм співпраці розроблено 

3) удосконалити механізм 

обов’язкового повідомлення про 

Механізм удосконалено 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

випадки жорстокого поводження з 

дітьми 

4) ужити заходів щодо посилення 

поліцейської присутності у закладах 

освіти та/або поблизу них 

Поліцейську присутність у закладах 

освіти посилено 

26.  Створення та забезпечення 

функціонування кімнат, 

дружніх до дитини, для 

забезпечення 

опитування/допиту 

постраждалих від сексуального 

насильства, жорстокого 

поводження та усіх видів 

насильства (домашнього чи 

булінг) дітей, з використання 

методики «Зелена кімната» та 

моделі «Барнахус» 

1) забезпечити проведення зустрічей 

з органами місцевого 

самоврядування, територіальними 

громадами щодо відкриття кімнат, 

дружніх до дитини 

УЮП, 

ГСУ, 

ГУНП 

 

((за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Січень –

грудень 

Опитування дитини здійснюється 

без необґрунтованої затримки, 

підготовленим фахівцем та одразу 

після повідомлення фактів 

компетентним органам, в 

спеціально облаштованому 

приміщенні, комфортному для 

дитини, із застосуванням якісних 

технічних засобів аудіо- та 

відеофіксації фіксації.  

Забезпечено індивідуальний підхід 

до кожної дитини з урахування її 

вікових та психологічних 

особливостей 

2) провести курс тренінгів та навчань 

для поліцейських щодо роботи з 

дітьми, які постраждали від 

сексуального насильства, 

жорстокого поводження та усіх видів 

насильства (домашнього чи булінг) 

дітей, з використання методики 

«Зелена кімната» та моделі 

«Барнахус» 

3) ужити заходів щодо відкриття 

кімнат, дружніх до дитини, у 

більшості регіонів держави 

27.  Посилення безпечного 

освітнього середовища 

шляхом забезпечення 

публічної безпеки й порядку на 

пунктах тестування під час 

проведення в державі 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

1) здійснити підготовку й укладання 

договорів про забезпечення поліцією 

охорони публічної безпеки й порядку 

під час проведення в державі 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

ДПО 

 

Січень – 

квітень 

Укладено договори з регіональними 

центрами оцінювання якості освіти 

про забезпечення поліцією охорони 

публічної безпеки й порядку під час 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання  

2) забезпечити охорону місць 

виготовлення й зберігання тестових 

матеріалів й охорони публічної 

безпеки й порядку в межах пунктів 

незалежного оцінювання якості 

Травень –

липень 

Забезпечено належну охорону 

місць виготовлення та зберігання 

тестових матеріалів й охорону 

публічної безпеки й порядку в 

межах пунктів незалежного 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

освіти під час проведення в державі 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

оцінювання якості освіти під час 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

3) провести аналіз й узагальнення 

інформації, підготувати підсумковий 

звіт, надати пропозиції щодо 

покращення ефективності охорони, 

публічної безпеки й порядку під час 

визначених заходів 

Серпень Підготовлено підсумковий звіт, 

надіслано відповідні пропозиції до 

регіональних центрів оцінювання 

якості освіти 

 

ПРІОРИТЕТ III: ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Запровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими особами «Custody Records» в органах і підрозділах поліції 

28.  Запровадження 

автоматизованої системи 

обліку дій із затриманими 

особами «Custody Records» в 

органах і підрозділах поліції – 

запобігання незаконному 

затриманню осіб, 

удосконалення системи їх 

захисту від катувань і 

належного поводження, а 

також підвищення стандартів 

захисту прав поліцейських від 

можливих неправдивих 

звинувачень у неправомірних 

діях 

1) розробити та погодити проєкт 

наказу Міністерства внутрішніх 

справ «Про організацію діяльності 

ізоляторів тимчасового тримання 

територіальних органів Національної 

поліції» 

УДПЛ  Січень – 

грудень 

Нормативно-правовий акт 

прийнято 

 

(за умови внесення відповідних змін 

до Закону України «Про 

Національну поліцію» 

2) здійснити розробку порядків 

(алгоритмів) роботи поліцейських з 

автоматизованою електронною 

системою обліку затриманих осіб 

«Custody Records» та 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) 

Алгоритм розроблено, затверджено 

та надіслано до зацікавлених 

підрозділів для подальшого 

використання у службовій 

діяльності 

 

 

3) здійснити ремонтні роботи у 

будівлях відділів поліції органів 

Національної поліції України, 

необхідні для впровадження ІП 

«Custody Records» 

ГУНП, 

УДПЛ 

Здійснено ремонтні роботи та 

облаштування технікою. 

Запроваджено використання 

системи 

(за наявності відповідного 

фінансування) 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

4) провести підвищення кваліфікації 

інспекторів з дотримання прав 

людини та поліцейських, дотичних 

до процесів затримання та роботи в  

ІП «Custody Records» 

ГУНП, 

УДПЛ 

Підвищення кваліфікації проведено 

 

(за наявності відповідного 

фінансування) 

Забезпечення безпеки осіб, які постраждали від домашнього насильства 

29.  Приведення у відповідність з 

сучасними вимогами освітніх 

програм із запобігання та 

протидії домашньому 

насильству для навчальних 

закладів НПУ 

1) забезпечити розробку освітньої 

програми із запобігання та протидії 

домашньому насильству 

УДПЛ, 

ДКЗ, 

структурні 

підрозділи 

центрального органу 

управління поліції  

 

Січень – 

червень 

Створено робочу групу з 

обговорення завдань та розробки 

освітніх програм. Розроблено 

програму підготовки майбутніх 

поліцейських усіх підрозділів із 

запобігання та протидії 

домашньому насильству 

2) здійснити запровадження єдиного 

стандарту у навчанні з реагування на 

випадки вчинення домашнього 

насильства (з використанням 

інтерактивних кімнат) 

Липень –

грудень 

Інтеграція програми до навчальних 

закладів НПУ 

 

30.  Запровадження єдиного 

підходу з реагування поліції на 

випадки вчинення домашнього 

насильства 

1) забезпечити розроблення та 

затвердження інструкції із 

запобігання та протидії домашньому 

насильству 

УДПЛ, 

ДКЗ, 

структурні 

підрозділи 

центрального органу 

управління поліції  

Січень – 

червень 

Нормативно-правовий акт 

прийнято 

2) організувати належний контроль 

та нагляд за дотриманням положень 

інструкції підрозділами поліції 

уповноваженими на здійснення 

заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству 

УДПЛ Липень –

грудень 

Кількість проведених перевірок 

дотримання положень нормативно-

правового акту 

 

 

31.  Подальша розбудова системи 

запобігання та протидії 

1) провести аналіз стану запобігання 

та протидії домашньому насильству з 

метою визначення та реалізації 

ДПД Січень –

квітень 

Проаналізовано стан запобігання та 

протидії домашнього насильства, 

підготовлено доповідну записку 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі 

заходів, спрямованих на захист прав 

та інтересів осіб, які постраждали від 

такого насильства 

керівництву НПУ 

2) забезпечити створення секторів 

протидії домашньому насильству в 

територіальних підрозділах поліції та 

розширення мережі мобільних груп 

реагування на факти вчинення 

домашнього насильства 

ДПД, 

ДКЗ, 

ГУНП 

Січень –

червень 

Досягнуто збільшення загальної 

кількісті секторів протидії 

домашнього насильства та 

розширення мережі мобільних груп 

реагування на факти вчинення 

домашнього насильства 

3) організувати проведення навчань 

з метою підвищення рівня 

професійної компетентності 

поліцейських із реагування на 

випадки домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі 

ДПД, 

ГУНП 

Січень –

грудень 

Проведено навчання дільничних 

офіцерів поліції, поліцейських 

ювенальної превенції, груп 

реагування патрульної поліції, 

поліцейських патрульної поліції 

Безбар’єрність 

32.  Підвищення рівня обізнаності 

поліцейських щодо 

застосування 

антидискримінаційного 

законодавства 

1) Організувати підвищення рівня 

обізнаності поліцейських щодо 

застосування 

антидискримінаційного 

законодавства для захисту прав 

окремих визначених груп населення 

з урахуванням практик 

Європейського суду з прав людини 

УДПЛ, 

ДКЗ, ГСУ 

Січень – 

грудень 

Кількість проведених заходів та 

осіб, які пройшли навчання 

2) забезпечити проведення навчання 

для поліцейських щодо 

використання 

антидискримінаційного 

законодавства для захисту прав осіб з 

інвалідністю та інших груп 

населення з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

33.  Розробка та впровадження 

механізму реагування на 

випадки дискримінації за 

ознакою статі та сексуального 

насильства в тому числі 

сексуальним домаганням на 

робочих місцях 

 

3) здійснити внесення змін до 

нормативно-правових актів, зокрема 

Закону України «Про 

дисциплінарний статут Національної 

поліції України» щодо протидії 

дискримінації за ознакою статі та 

вчинення сексуальних домагань 

УДПЛ, 

ДГІ 

структурні підрозділи 

центрального органу 

управління поліції , 

міжрегіональні 

територіальні органи 

поліції 

Січень – 

червень 

Нормативно-правовий акт 

прийнято 

4) підготувати методичні матеріали з 

проведення службових розслідувань 

за фактами сексуальних домагань та 

дискримінації в поліцейській 

діяльності 

Липень –

грудень 

Методичні матеріали розроблено та 

затверджено 

34.  Забезпечення доступності 

адміністративних будівель 

органів і підрозділів 

Національної поліції для 

людей з особливими 

потребами та оснащення їх 

необхідним програмним 

забезпеченням для вільного 

спілкування з людьми із 

порушенням слуху 

1) здійснити аналіз доступності 

адміністративних будівель органів і 

підрозділів Національної поліції для 

людей з особливими потребами 

УДПЛ, 

ДУМ, ДФЗБО, 

ГУНП 

 

Січень – 

червень 

Аналіз доступності здійснено, за 

результатами підготовлено 

відповідні матеріали 

2) провести відповідні 

будівельні/ремонтні роботи з метою 

забезпечення доступності 

адміністративних будівель органів і 

підрозділів Національної поліції для 

людей з особливими потребами 

ГУНП, 

ДУМ, ДФЗБО 

 

Січень – 

грудень 

Будівельні/ремонтні роботи 

проведено 

 

(за наявності відповідного 

фінансування) 

ПРІОРИТЕТ IV: БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Упровадження систем відеофіксації порушень правил безпеки дорожнього руху 

35.  Упровадження систем 

відеофіксації порушень правил 

безпеки дорожнього руху, у 

тому числі збільшення 

кількості комплексів 

автофотофіксації порушень 

ПДР – розбудова системи 

автоматичної фіксації 

1) провести робочу зустріч з 

адміністратором системи 

автофіксації з метою обговорення 

технологічного процесу 

впровадження автофіксації таких 

порушень ПДР: проїзд на 

заборонний сигнал світлофора; 

порушень встановленої для 

ДПП Березень 

 

Успішно запроваджено систему 

відеофіксації порушень правил 

безпеки дорожнього руху, а саме: 

проїзд на заборонний сигнал 

світлофора та порушень 

встановленої для транспортних 

засобів заборони виїзду на смугу 

зустрічного руху, зафіксованих в 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

порушень ПДР для виявлення 

нових видів порушень та 

зменшення рівня аварійності 

на дорогах 

транспортних засобів заборони 

виїзду на смугу зустрічного руху 

автоматичному режимі 

2) провести тестування системи для 

виявлення недоліків приладів 

контролю фіксації зазначених 

порушень ПДР 

Квітень 

 

3) узгодити із адміністратором 

системи автофіксації технологічний 

процес фіксації приладами контролю 

зазначених порушень ПДР 

Грудень 

  

Покращення оснащення підрозділів патрульної поліції для забезпечення безпеки дорожнього руху 

36.  Застосування поліцією 

автомобілів «Фантом», які 

забезпечують фіксацію 

порушень правил дорожнього 

руху в русі та контроль 

швидкості рухомих 

транспортних засобів 

1) отримати за Державною 

програмою підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні 

на період до 2023 року, 

затвердженою постановою КМУ від 

21.12.2020 № 1287, спеціалізовані 

автомобілі «Фантом» для фіксації 

порушень правил дорожнього руху в 

русі з інтегрованою системою 

контролю швидкості рухомих 

транспортних засобів, зчитування та 

розпізнавання номерних знаків з 

подальшою перевіркою в базах 

даних, системою відслідковування 

автомобілів патрульної поліції з 

можливістю управління цією 

системою із центру керування 

ДПП, 

ДУМ, ДІАП 

 

Березень 

 

Запроваджено до використання у 

службовій діяльності патрульної 

поліції спеціалізованих автомобілів 

«Фантом» з можливістю фіксації 

порушень правил дорожнього руху 

в русі з інтегрованою системою 

контролю швидкості рухомих 

транспортних засобів, а також з 

можливістю відслідковування 

місцезнаходження автомобілів 

2) створити центр керування 

інтегрованою системою контролю 

швидкості рухомих транспортних 

засобів, зчитування та розпізнавання 

номерних знаків з подальшою 

ДПП, 

ДІАП, ДФЗБО 

 

Квітень 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

перевіркою в базах даних та 

системою відслідковування 

автомобілів патрульної поліції з 

можливістю управління цією 

системою 

3) забезпечити бездротовим 

з’єднанням автомобілі «Фантом» з 

центром керування 

ДПП, 

ДІАП, ДФЗБО 

Грудень 

 

Габаритно-ваговий контроль 

37.  Забезпечення функціонування 

габаритно-вагового контролю 

на автошляхів держави 

 

1) провести додаткові навчання 

поліцейських патрульної поліції 

щодо здійснення вимірювань 

допустимих законодавством вагових 

або габаритних параметрів 

транспортних засобів, які 

перевищують нормативні 

ДПП Лютий Збереження у належному стані 

дорожнього полотна автомобільних 

шляхів держави методом контролю 

габаритно-вагових обмежень 

забезпечено 

2) забезпечити проведення заходів, 

спрямованих на недопущення 

руйнування автомобільних доріг у 

період підвищеної температури 

повітря, шляхом недопущення руху 

вантажного транспорту 

ДПП, 

ГУНП 

Вересень 

3) забезпечити роботу патрульної 

поліції на пересувних та 

стаціонарних пунктах габаритно-

вагового контролю 

ДПП Грудень 

ПРІОРИТЕТ V: ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

Виявлення та припинення фактів розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

38.  Підвищення ефективності 

документування злочинів у 

сфері обігу наркотичних 

1) розробити та затвердити Порядок 

організації роботи органів 

(підрозділів) поліції щодо протидії 

ДБН, 

ПД, 

інші зацікавлені 

Січень –

вересень  

Порядок організації роботи органів 

(підрозділів) поліції щодо протидії 

незаконному обігу наркотичних 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів і прекурсорів, 

шляхом удосконалення 

механізму взаємодії між 

органами (підрозділами) 

Національної поліції, а також 

іншими відомствами у сфері 

протидії наркозлочинності 

незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів 

підрозділи 

Національної поліції 

засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів затверджено 

належним чином  

2) забезпечити підписання 

Протоколу про внесення змін до 

Меморандуму про взаєморозуміння 

між Державною фіскальною 

службою України, Адміністрацією 

Державної прикордонної служби 

України та Управління з наркотиків 

та злочинності Організації 

Об’єднаних Націй від 16.01.2018 

ДБН, 

ПД 

Січень –

грудень  

Протокол про внесення змін до 

Меморандуму підписано 

3) організувати проведення 

спеціальних навчань у м. Житомир та 

змагань серед кінологів зі 

спеціальними собаками з пошуку 

наркотичних засобів та вибухівки на 

базі Державної установи 

«Житомирський навчальний центр 

підготовки поліцейських» 

ВОКД, 

ГУНП, 

ДУ «Житомирський 

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських» 

Січень –

квітень 

Впроваджено новітні підходи та 

стандарти щодо дресирування, 

тренування та тестування 

службових собак органів 

Національної поліції України на 

основі світових тенденцій розвитку 

кінологічної служби 

39.  Підвищення ефективності 

документування діяльності 

осіб, які збувають наркотики 

безконтактним шляхом, у тому 

числі за допомогою мережі 

Інтернет 

1) організувати проведення спільних 

заходів з профілактики та боротьби зі 

збутами наркотиків, зокрема в 

частині протидії розповсюдженню 

наркотиків шляхом залишення 

«закладок» 

ДБН, 

ДСР, ДКП, ДПП,  

ГУНП 

Січень –

грудень  

Збільшення кількості виявлених 

осіб, яким повідомлено про підозру 

за фактами збуту наркотиків 

2) організувати проведення 

інформаційно-просвітницьких 

заходів про шкоду вживання 

наркотиків та відповідальність за 

незаконний їх обігу у школах, ВУЗах, 

інших навчальних закладах та ЗМІ 

ДБН, 

ДПД, 

ГУНП 

Продовження практики висвітлення 

на постійній основі стану 

проведення профілактичних 

заходів у ЗМІ, на офіційних веб-

сайтах, сторінках у соцмережах 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

проведення спільно з 

представниками органів місцевої 

влади та громадськими 

організаціями рейдів по ліквідації 

настінних графіті, які пропагують 

поширення наркотиків 

3) забезпечити здійснення спільних 

заходів щодо блокування Інтернет-

крамниць з продажу наркотиків за 

допомогою інформаційних 

технологій 

ДБН, 

ДКП, ДПП, 

ГУНП 

Поширення практики використання 

чат-ботів «СтопНаркотик», 

«DrugHunters», тощо 

Боротьба з кіберзлочинністю 

40.  Проведення міжнародних 

поліцейських операцій щодо 

знешкодження злочинних груп, 

які вчиняють кіберзлочини  

1) у рамках міжнародних та 

національних розслідувань 

ініціювати проведення та провести 

міжнародні поліцейські операцій 

щодо знешкодження злочинних груп 

(у т.ч. організованих), які вчиняють 

кіберзлочини, зокрема, у сферах 

обігу протиправного контенту, 

розповсюдженню шкідливого 

програмного забезпечення, протидії 

онлайн-шахрайству, вчиненому за 

допомогою онлайн-майданчиків для 

торгівлі, а також злочинів у 

банківській сфері 

ДКП, 

ДМПС 

Січень – 

грудень  

Виявлено та припинено діяльність 

транснаціональних злочинних груп 

(у т.ч. з ознаками організованості) 

осіб, які вчиняють кіберзлочини. 

Проведено мінімум 4 міжнародні 

поліцейські операції. 

Припинено роботу вебресурсів, що 

розповсюджують шкідливе 

програмне забезпечення, 

протиправний контент. Вивчено та 

застосовується на практиці 

передовий іноземний досвід у 

протидії організованій 

кіберзлочинності. 

Отримано інформацію від 

іноземних партнерів, яка сприяла 

встановленню злочинців 

2) організувати проведення серед 

населення роз’яснювальної роботи, 

шляхом публікації на відомчих веб-

сайтах та засобах масової інформації, 

ДКП, 

УК 

 

Здійснено мінімум 120 публікацій у 

засобах масової інформації щодо 

висвітлення діяльності ДКП  
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

участі у брифінгах, прес-

конференціях, виступах, інших 

публічних заходах, з питань 

дотримання громадянами заходів 

кібербезпеки із захисту 

персональних даних, онлайн-

шопінгу, шахрайства, висвітлення 

нових схем вчинення кіберзлочинів 

41.  Ліквідація небезпечних 

злочинних груп та злочинних 

організацій, у тому числі тих, 

які діють у кіберпросторі 

1) забезпечити проведення цільових 

оперативно-профілактичних заходів 

з метою виявлення та припинення 

протиправної діяльності членів 

організованих злочинних груп (у т.ч. 

організованих злочинних груп та 

організацій) 

ДКП 

 

Січень – 

грудень 

Знешкоджено не менше 10 

злочинних груп з ознаками 

організованості, що здійснюють 

протиправну діяльність у 

кіберпросторі 

2) здійснити налагодження 

співпраці, в межах законодавства 

України, шляхом підписання 

відповідних меморандумів з 

представниками правоохоронних 

органів, служб, установ та 

організацій з метою отримання 

(обміну) інформацією 

Підписано мінімум 12 

меморандумів з представниками 

правоохоронних органів, служб, 

установ та ІТ-організацій з метою 

отримання (обміну) інформацією 

яка сприятиме виявленню 

злочинців за допомогою іноземних 

партнерів, підвищення рівня 

ефективності розкриття злочинів на 

міжнародному рівні та вивчення 

передового досвіду у боротьбі з 

організованою кіберзлочинністю 

42.  Запровадження професійного 

добору кандидатів на службу до 

підрозділів кіберполіції 

1) забезпечити налагодження 

взаємодії з ВЗО, IT-компаніями та 

фрілансерами (особами з IТ-

здібностями) з метою підбору 

кандидатів (висококваліфікованих 

спеціалістів в сфері ІТ) та 

ДКП 

 

Січень – 

грудень 

Підписано мінімум 10 

меморандумів з ВЗО, IT-

компаніями та фрілансерами 

(особами з IТ-здібностями) з метою 

підбору кандидатів 

(висококваліфікованих спеціалістів 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

формування кадрового резерву для 

підрозділів кіберполіції 

в сфері ІТ) та формування 

кадрового резерву для підрозділів 

кіберполіції 

2) забезпечити належну організацію 

проведення засідань поліцейської 

комісії ДКП для здійснення 

прозорого добору (конкурсу) на 

службу в поліцію до підрозділів 

кіберполіції 

Не рідше 1 

разу на 

квартал 

Проведено засідання поліцейської 

комісії ДКП та відібрано кандидатів 

на службу в поліцію 

Підвищення ефективності боротьби з майновими злочинами 

43.  Протидія злочинності, 

пов’язаної з посяганням на 

майно громадян  

1) забезпечити проведення заходів 

щодо профілактики майнових 

злочинів шляхом залучення під 

централізовану (технічну) охорону 

об’єктів усіх категорій і форм 

власності розташованих на території 

обслуговування 

ДПО, 

ГУНП 

 

Щомісяця Визначено переліки об’єктів, які 

необхідно обладнати засобами 

охоронно-пожежної сигналізації, а 

також підключити на пульт 

централізованого спостереження 

поліції охорони 

2) підготувати організаційно-

розпорядчі документи для реалізації 

проєкту «Зробимо житло безпечним» 

ДПО, 

ДПД, 

ГУНП 

Січень – 

лютий 

Необхідні організаційно-

розпорядчі акти видано 

3) здійснити узагальнення 

інформації в рамках проєкту 

«Зробимо житло безпечним», 

підготувати підсумковий звіт 

ДПО Листопад Узагальнено інформацію в рамках 

проєкту «Зробимо житло 

безпечним», підготовлено та 

надіслано підсумковий звіт до 

Національної поліції про 

результати реалізації проєкту 

4) забезпечити продовження 

реалізації завдань, передбачених 

Планом організаційних і практичних 

заходів щодо протидії квартирним 

крадіжкам, кишеньковим крадіжкам 

та шахрайству на 2021 – 2024 роки 

 

ДКР, 

ГУНП  

Січень – 

грудень 

Досягнуто зниження кількості 

вчинених злочинів, пов’язаних з 

посяганням на майно громадян та 

підвищення відсотку розкриття 

таких кримінальних 

правопорушень за рахунок 

комплексних відпрацювань 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

території обслуговування та 

належної співпраці з негласним 

апаратом. Ужито якісно нові 

превентивні заходи та 

започатковано нові механізми 

протидії кримінальним 

правопорушенням, пов’язаним з 

посяганням на майно громадян 

5) запровадити використання у 

практиці усіма службами, задіяними 

в розкритті й розслідуванні злочинів 

цієї категорії, результатів 

аналітичної перевірки інформації за 

фактами вчинення кримінальних 

правопорушень проти власності, 

передусім у великих та особливо 

великих розмірах, проведеної 

підрозділами кримінального аналізу 

за направленими запитами 

ДКР, 

ДКА,  

ГУНП 

Січень – 

грудень  

Підрозділами поліції під час 

розкриття і розслідування злочинів 

використовуються можливості 

криміналістичної техніки, 

інформаційних систем та 

кримінального аналізу 

6) забезпечити внесення до 

інформаційної підсистеми «Точки 

інтересів» інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» 

інформації про розташування 

ломбардів, місць стихійної торгівлі, 

радіоринків, ломбардних відділень 

тощо 

Відповідна інформація внесена до 

інформаційної підсистеми «Точки 

інтересів» інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал 

Національної поліції України» 

Ліквідація небезпечних організованих груп та злочинних організацій 

44.  Протидія лідерам злочинного 

середовища, так званим «ворам 

в законі», «кримінальним 

1) забезпечити документування 

злочинної діяльності та злочинного 

впливу осіб, які перебувають у 

ДСР Січень –

грудень 

Збільшено кількість направлених 

до суду обвинувальних актів за 

ст.: 255, 2551, 2552, 2553 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

авторитетам» та іншим 

представникам криміналітету, 

які впливають на криміногенну 

та соціально-економічну 

ситуацію в регіонах і державі 

загалом 

статусі суб’єктів підвищеного 

злочинного впливу, у тому числі у 

статусі «вора в законі», а також у 

статусах «положенця», 

«смотрящого» чи «кримінального 

авторитета», згідно Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

відповідальності за злочини, вчинені 

злочинною спільнотою» 

від 04.06.2020 № 671-ІХ 

Кримінального кодексу України 

 

2) організувати проведення заходів, 

спрямованих 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 

Збільшено кількість направлених 

до суду обвинувальних актів по 

кримінальним провадженням 

45.  Протидія організованим 

злочинним групам в органах 

державної влади під час 

здійснення ними регулятивної 

діяльності у сфері економічної 

діяльності держави 

1) забезпечити протидію 

правопорушенням у сфері 

нелегального обігу пального в 

Україні, ефективність заходів з 

виявлення та припинення 

правопорушень, що пов’язані із 

транспортуванням та роздрібною 

торгівлею пальним 

ДСР 

 

Січень –

грудень 

 

Збільшено кількість виявлених 

фактів незаконного обігу та 

торгівлею пальним, з подальшим 

припиненням такої діяльності 

2) забезпечити протидію 

кримінальним правопорушенням 

пов’язаних з обігом спирту та лікеро-

горілчаних виробів 

Збільшено кількість виявлених 

кримінальних правопорушень та 

вилученої контрафактної 

продукції 
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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) забезпечити протидію 

кримінальним правопорушенням в 

сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, пов’язаної з незаконним 

переміщенням товарів, а також в 

фінансово-кредитній та банківській 

сфері 

Збільшено кількість виявлених 

кримінальних правопорушень  

 

4) забезпечити протидію 

кримінальній корупції, 

документування фактів 

неправомірної вигоди 

організованими злочинними групами 

в органах державної влади 

Збільшено кількість повідомлень 

про підозру 

 

5) забезпечити викриття 

адміністративних правопорушень 

пов’язаних з корупцією 

Збільшено кількість направлених 

до суду адмінпротоколів 

пов’язаних з корупцією 

Боротьба з кримінальними правопорушеннями у сферах нелегальної (незаконної) міграції та торгівлі людьми 

46.  Боротьба з кримінальними 

правопорушеннями у сферах 

нелегальної (незаконної) 

міграції та торгівлі людьми 

1) підготувати проєкти нормативно-

правових актів щодо наділення 

Національної поліції окремими 

повноваженнями щодо притягнення 

до відповідальності іноземців – 

порушників міграційного 

законодавства України 

ДМП, 

ПД 

Січень – 

червень 

 

Проєкти нормативно-правових 

актів підготовлено та в 

установленому порядку подано на 

розгляд керівництва Національної 

поліції України 

2) підвищити фаховий рівень 

поліцейських, які беруть участь у 

заходах з протидії нелегальній 

(незаконній) міграції та торгівлі 

людьми, шляхом проведення 

навчань, у тому числі в рамках 

проєктів із залученням міжнародних 

організацій 

ДМП, 

ГУНП 

 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Січень –

грудень 

Проведені навчання (тренінги, 

курси підвищення кваліфікації) у 

тому числі із залученням 

міжнародних організацій 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

ПРІОРИТЕТ VI: ЛОГІСТИКА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Реалізація мотиваційного пакету соціального забезпечення поліцейського 

47.  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 

2) супроводжувати укладання 

договорів про компенсацію частини 

лізингових платежів, у разі 

закупівель лізингодавцем (ДІУ чи 

ПрАТ «Укрфінжитло») житла 

(квартир) для забезпечення ними 

поліцейських на умовах фінансового 

лізингу 

ДУМ, 

ДФЗБО, 

ПД, 

ДПП, ДВБ, ДКП, 

ДСР, ДБН, ДПО, 

ГУНП, 

державні установи, 

що належать до 

сфери управління 

Національної поліції 

України 

Січень –

грудень 

Укладено договори на умовах 

фінансового лізингу, житло 

надано 

 

(за умови відповідного 

фінансування) 

48.  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 

Забезпечити процедуру виплат 

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 

ДУМ, 

ДФЗБО, 

ПД, ДПП, ДВБ, 

ДКП, ДСР, ДБН, 

ДПО, ГУНП, 

державні установи, 

що належать до 

сфери управління 

Національної поліції 

України 

Січень –

грудень  

В установленому порядку 

здійснюється виплата грошової 

компенсації поліцейським за найм 

ними житла, в межах відповідних 

бюджетних призначень, 

передбачених Національній 

поліції на відповідний рік 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 
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Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

Підвищення рівня енергоефективності адмінбудівель поліції 

49.  Економія видатків державного 

бюджету на енергоутримання 

адмінбудівель поліції, 

забезпечення їх ефективного та 

незалежного функціонування в 

умовах дефіциту паливо-

енергетичних ресурсів 

1) проаналізувати інформацію, 

отриману від територіальних органів 

та установ поліції щодо 

енергетичних та експлуатаційних 

характеристик будівель 

Національної поліції 

ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ», 

структурні підрозділи 

центрального органу 

управління поліції, 

територіальні органи 

та установи НПУ 

Січень – 

березень 

Визначено об’єкти нерухомості 

територіальних органів та установ 

поліції щодо яких існує потреба в 

підвищенні рівня енергетичної 

ефективності. 

2) опрацювати пропозиції органів та 

установ поліції щодо закупівлі 

енергосервісу та затвердження 

базових річних рівнів споживання 

паливо-енергетичних ресурсів 

Квітень – 

червень  

Затверджено наказом НПУ базові 

річні рівні споживання органами 

та установами поліції паливо-

енергетичних ресурсів 

3) з урахуванням затверджених 

базових річних рівнів споживання 

паливо-енергетичних ресурсів, 

організувати та провести закупівлі 

енергосервісу територіальними 

органами і установами Національної 

поліції 

Січень – 

лютий 

Забезпечено скорочення обсягів 

споживання енергоносіїв та 

видатків державного бюджету на 

їх оплату 

Ресурсне забезпечення підрозділів поліції в зоні проведення Операції об’єднаних сил 

50.  Належне матеріально-технічне 

забезпечення підрозділів 

поліції, що залучаються до 

виконання завдань в зоні 

проведення Операції 

об’єднаних сил 

1) забезпечити максимальне 

залучення кінологів зі спеціальними 

собаками з пошуку вибухівки, зброї 

та наркотичних засобів для пошуку 

заборонених речовин на об’єктах 

транспортної інфраструктури та на 

блокпостах в районах проведення 

ООС 

ВОКД, 

ГУНП 

 

Січень – 

грудень  

 

 

Забезпечено посилення 

підрозділів поліції щодо боротьби 

зі злочинністю в містах та 

населених пунктах  

 

 

2) організувати та провести 

процедури закупівель матеріально-

технічних ресурсів, забезпечити 

ДУМ, 

ДФЗБО, ПД 

Отримано в установленому 

порядку матеріально-технічні 

ресурси в межах укладених 

договорів 
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укладення договорів щодо закупівлі 

матеріально-технічних ресурсів 

3) провести розподіл отриманого 

майна серед органів та підрозділів 

Національної поліції України 

ДУМ, ДУ «ЦОП 

НПУ» 

Потреби органів та підрозділів 

Національної поліції України (у 

тому числі підрозділів поліції, які 

залучаються до проведення 

операції Об’єднаних сил) 

забезпечено в матеріальних 

ресурсах згідно з доведеними 

асигнуваннями 

4) покращити матеріально-технічну 

забезпеченість підрозділів ПОП, 

особовий склад яких на постійній 

основі залучається до несення 

служби в зоні проведення ООС, 

шляхом закупівлі необхідного майна 

(у межах виділених асигнувань 

та/або за рахунок реалізації спільних 

з міжнародними партнерами – 

донорами превентивних програм, 

насамперед засобів індивідуального 

захисту і зв’язку, транспортних 

засобів 

ДУМ, 

ДПД, ДІАП, ДФЗБО, 

ДУ «ЦОП НПУ», 

ГУПН 

 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Покращено стан матеріально-

технічного забезпечення 

регіональних підрозділів ПОП 

шляхом поетапної закупівлі, 

виділення та централізованого 

розподілення (цільовим 

призначенням) необхідного майна 

(засобів індивідуального захисту 

та зв’язку, транспортних засобів 

тощо), що мінімізувало ризики та 

зменшило загрозу для життя і 

здоров’я поліцейських під час 

безпосереднього проведення 

спеціальних поліцейських 

операцій із припинення злочинів 

пов’язаних з високим ступенем 

суспільної небезпеки та 

вчиненням збройного опору, 

зокрема у зоні проведення 

Операції об’єднаних сил 

Розвиток системи Національної поліції та удосконалення її кадрового потенціалу 

51.  Розроблення проєкту Стратегії 

розвитку Національної поліції 

Здійснити розроблення проєкту 

Стратегії розвитку Національної 

ДОАЗОР, 

структурні 

Липень Проєкт Стратегії розвитку 

Національної поліції 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 

України поліції України, зокрема 

проведення SWOT-аналізу, 

внутрішнього опитування 

керівництва центрального органу 

управління Національної поліції та 

територіальних (міжрегіональних) 

органів, засідань фокус-груп з 

метою опрацювання результатів 

проведених опитувань та 

формування консолідованого 

тексту проєкту Стратегії для 

доповіді Голові Національної 

поліції України 

підрозділи 

центрального органу 

управління поліції, 

міжрегіональні 

територіальні 

органи НПУ 

 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

розроблено та подано на розгляд 

керівництву Національної поліції 

України 

 

(за умови затвердження в 

установленому порядку 

Стратегії громадської безпеки 

та цивільного захисту) 

52.  Підвищення рівня професійної 

підготовленості поліцейських 

 

1) 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. Залучити 

міжнародних партнерів (за згодою) 

до проведення таких семінарів з 

метою обміну досвідом 

УК 

 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

Січень – 

грудень 

Працівники, які виконують 

функції комунікації, підвищили 

професійний рівень та опанували 

нові сучасні підходи у роботі 

2) забезпечити проведення у 

м. Хмельницький зборів спеціалістів 

ветеринарної медицини органів 

Національної поліції 

ВОКД, ГУНП, 

Державна установа 

«Житомирський 

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських» 

Січень – 

грудень  

Впроваджено новітні підходи та 

стандарти щодо профілактики 

захворювань та лікування 

службових собак, користування 

УЗД 

3) забезпечити залучення 

партнерської допомоги 

(консультацій) Консультативної місії 

ВОКД, 

ГУНП 

 

Січень – 

грудень 

Розвинуто міжнародну співпрацю 

для впровадження передового 

досвіду підготовки, тренування і 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

Європейського союзу в Україні, 

участь у міжнародних тренінгах та 

інших кінологічних заходах за 

участю поліцейських-кінологів 

інших країн Європи 

(за участі 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

(за згодою) 

використання службових собак 

4) 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 

53.  Розвиток в діяльності 

Національної поліції України 

напряму кримінального аналізу 

Організувати та провести спільно з 

КМЄС та ЮНОПС навчальні 

тренінги з кримінального аналізу на 

базі ЛДУВС та ОДУВС, а також 

забезпечити участь курсантів у 

навчальному процесі в НАВС 

ДКА, 

ГУНП в м. Києві 

Грудень Організовано проведення 

навчальних тренінгів, з 

удосконалення навиків 

здійснення кримінального аналізу 

Внутрішня безпека та внутрішній контроль 

54.  Організація проведення 

процедури соціологічного 

дослідження щодо оцінки 

рівня довіри населення до 

поліції з метою визначення 

ефективності діяльності 

органів і підрозділів поліції, 

1) ініціювати процедуру визначення 

незалежної соціологічної служби та 

підготувати технічні, якісні, а також 

кількісні характеристики, необхідні 

для проведення соціологічного 

дослідження щодо оцінки рівня 

довіри населення до поліції 

ДОАЗОР, 

ДФЗБО, ДУМ,  

ДУ «ЦОП НПУ», 

червень Відповідний запит направлено до 

ДУ «ЦОП НПУ» 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

передбаченої пунктами 3,4 ст. 

11 Закону України «Про 

Національну поліцію» 

2) підготовка Тендерної 

документації для визначення 

незалежної соціологічної служби, з 

метою закупівлі послуги з 

опитування громадської думки щодо 

оцінки рівня довіри населення до 

поліції 

ДУ «ЦОП НПУ», 

ДУМ, ДФЗБО, 

ДОАЗОР, ПД 

Липень – 

серпень 

Тендерну документацію 

погоджено 

3) оголошення тендерної пропозиції 

щодо закупівлі послуги з опитування 

громадської думки із визначення 

рівня довіри населення до поліції та 

підписання відповідного договору з 

переможцем торгів 

ДУ «ЦОП НПУ» 

 

Серпень – 

вересень 

Тендерну пропозицію висвітлено 

на онлайн-платформі електронної 

системи публічних закупівель 

Prozorro 

4) підписання договору щодо 

надання послуги із опитування 

громадської думки щодо оцінки 

рівня довіри населення до поліції 

за 2022 рік з переможцем торгів 

ДУ «ЦОП НПУ Вересень – 

жовтень 

Договір про надання послуги з 

опитування громадської думки 

щодо оцінки рівня довіри 

населення до поліції підписано 

5) отримання результатів 

проведеного соціологічного 

дослідження щодо оцінки рівня 

довіри населення до поліції 

за 2022 рік 

ДУ «ЦОП НПУ» Листопад – 

грудень 

Акт прийому-передачі результатів 

проведеного соціологічного 

дослідження щодо оцінки рівня 

довіри населення до поліції у 

2022 році підписано 

6) включення до проєкту 

Бюджетного запиту на 2023 рік 

питання із закупівлі послуги з 

опитування громадської думки щодо 

визначення рівня довіри населення 

до поліції у 2023 році 

ДФЗБО, ДОАЗОР, 

ДУМ, 

ДУ «ЦОП НПУ» 

Листопад – 

грудень 

Відповідний Бюджетний запит 

на 2023 рік подано до 

розпорядника бюджетних коштів 

55.  Забезпечення належного 

функціонування внутрішнього 

середовища, виконання 

завдань із управління 

7) розробити нормативно-правове 

підгрунтя з організації внутрішнього 

контролю в системі Національної 

поліції України 

ДОАЗОР, 

ПД, ДФЗБО, УВА, 

структурні 

підрозділи 

Квітень Необхідні організаційно-

розпорядчі акти видано 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

ризиками, ужиття заходів 

контролю 

8) забезпечити упровадження в 

діяльність підрозділів національної 

поліції належного функціонування 

внутрішнього середовища, 

здійснення управління ризиками, 

вжиття заходів контролю, 

налагодження комунікації та обміну 

інформацією в системі НПУ 

центрального органу 

управління поліції, 

територіальні органи 

та установи НПУ 

Серпень Забезпечено належне 

функціонування внутрішнього 

середовища, забезпечення 

здійснення управління ризиками, 

вжиття заходів контролю, 

налагодження комунікації та 

обміну інформацією в системі 

НПУ 

9) здійснити збір та систематизацію 

ризиків в системі НПУ, підготувати 

матеріали для їх доповіді 

керівництву НПУ 

ДОАЗОР Грудень Керівництву НПУ подано 

доповідну записку з матеріалами 

щодо виявлених сфер діяльності з 

«частою/очікуваною» 

ймовірністю виникнення ризиків 

та їх «високим» і «дуже високим» 

ступенем впливу 

(пріоритетні/ключові). Рішення 

щодо вжиття заходів контролю з 

метою попередження чи 

обмеження таких ризиків 

прийняті 

56.  Забезпечення контролю за 

станом організації службової 

діяльності органів 

(підрозділів) поліції 

1) провести цільові перевірки стану 

організації службової діяльності в 

органах (підрозділах) поліції 

ДГІ, 

ГСУ, УД, ДОАЗОР, 

ДПД, ДПП, ДБН, 

ДВБ 

 

Не менше 

однієї 

перевірки 

упродовж 

одного 

кварталу  

За підсумками проведених заходів 

надано пропозиції керівництву 

НПУ щодо підвищення 

ефективності роботи органів 

(підрозділів) поліції з виконання 

покладених на них завдань 

2) здійснити оцінювання службової 

діяльності органів (підрозділів) 

поліції, пов’язаної з дотриманням 

установленого порядку ведення 

єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і 

ДГІ Щокварталу Результати моніторингу 

використовуються під час 

проведення заходів з підтримки та 

контролю. За фактами порушень 

службової дисципліни 

проводяться службові 

розслідування та до винних 
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№ 

З/П 

Завдання, спрямовані на 

реалізацію пріоритету 

Заходи в рамках виконання 

завдання 
Виконавці заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Показники (індикатори) 

досягнення 

повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події 

уживаються ти заходи реагування 

3) підготувати огляд стану 

дотримання законності під час 

прийняття, реєстрації, розгляду заяв і 

повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події в 

органах (підрозділах) поліції 

Січень, 

липень  

Надано пропозиції керівництву 

НПУ щодо забезпечення 

контролю за станом дотримання 

працівниками поліції 

установленого порядку 

прийняття, реєстрації, розгляду 

заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення та 

інші події 

57.  Запровадження організаційних 

та практичних механізмів 

щодо забезпечення в органах 

та підрозділах поліції 

внутрішньої безпеки 

 

1) забезпечити інформаційну 

підтримку процесів прийняття 

керівниками органів поліції рішень у 

сфері комплектування 

підпорядкованих підрозділів 

кваліфікованими кадрами, 

мотивованими на належне виконання 

службових обов’язків 

ДВБ Січень – 

грудень 

Реалізовано в межах компетенції 

ДВБ завдання щодо своєчасного 

надання керівникам органів 

поліції обґрунтованої інформації, 

необхідної для прийняття ними 

кадрових рішень з питань 

комплектування підпорядкованих 

підрозділів, у першу чергу посад 

керівної ланки особовим складом, 

здатним та вмотивованим на 

ефективне виконання завдань 

поліції 

2) реалізувати цільові заходи щодо 

посилення оперативно-пошукових 

можливостей ДВБ у кримінальному 

середовищі для своєчасного 

виявлення та запобігання намірів 

втягнути поліцейських до співучасті 

у злочинній діяльності, відстеження 

активності кримінального 

середовища щодо налагодження 

позаслужбових контактів із 

Забезпечено систематичне 

орієнтування оперативних 

працівників ДВБ на реалізацію 

повноважень оперативно-

розшукової діяльності з метою 

пошуку та перевірки відповідної 

інформації та, за наявності 

підстав, її реалізації у 

встановленому порядку, а також 

на проведення моніторингу з 
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