
ЗВІТ 

про виконання Плану основних заходів  

Національної поліції України на 2021 рік 
 

 

З огляду на основні завдання Національної поліції у 2021 році, а також з 

урахуванням пріоритетних цілей Міністерства внутрішніх справ України, 

затверджених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (постанова 

КМУ від 12.06.2020 № 471), шляхів їх досягнення та відповідних ключових 

показників ефективності реалізації, Планом визначено ряд пріоритетів, а саме: 

- цифровізація діяльності; 

- безпека громади; 

- захист прав людини; 

- безпека дорожнього руху; 

- протидія кримінальним правопорушенням; 

- логістика та кадрове забезпечення. 

Ключовими викликами, що стояли перед поліцією у звітному періоді, 

були: 

вжиття заходів щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19 в 

Україні;    

розвиток безпекових спроможностей територіальних громад з метою 

забезпечення доступності поліцейських послуг на всій території України; 

профілактика злочинності як соціального явища із  залученням до 

співпраці органів державної влади, самоврядування та громадськості;     

протидія організованим формам злочинності як інструменту 

дестабілізації внутрішньої соціально-політичної та економічної ситуації в 

державі, наркозлочинності; торгівлі людьми та незаконній міграції; злочинам 

проти власності, які найбільше турбують громадян (крадіжки з проникненням 

у житло, кишенькові крадіжки, шахрайства, незаконні заволодіння 

транспортними засобами); кіберзлочинам тощо; 

підтримання безпеки на дорогах країни, в першу чергу зниження рівня 

аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних подій.  

Однак, незважаючи на дестабілізаційні чинники, а також постійне 

залучення особового складу Національної поліції до реалізації карантинних 

обмежень, органами та підрозділами поліції загалом забезпечено стабілізацію 

криміногенної ситуації, не допущено її загострення та збільшення кількості 

негативних явищ кримінального характеру в суспільстві.  

Так, упродовж минулого року, поряд з прийняттям ряду управлінських 

рішень, спрямованих на посилення протидії злочинності, реалізовано і якісні 

структурні перетворення, передбачені пріоритетами Національної поліції на 

2021 рік. 

У рамках реалізації пріоритету «Цифровізація діяльності» Національної 

поліцією України за звітний період розроблено ряд проєктів нормативно-

правових актів та інструкцій, за допомогою яких буде забезпечено 

неупередженість прийняття управлінських та процесуальних рішень.  
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З метою забезпечення належного поводження із затриманими та 

дотримання їх прав, передбачених Конституцією України та законами 

України, Національною поліцією вживаються заходи щодо застосування в 

місцях несвободи (ізоляторах тимчасового тримання та кімнатах для 

затриманих) систем 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 – проєкт «Custody Records».  

Дана система забезпечує гарантування безпеки затриманих осіб та 

працівників поліції, фіксацію всіх дій, які відбуваються із затриманими від 

моменту фактичного затримання до обрання судом запобіжного заходу та 

направлення особи до слідчого ізолятора, або до звільнення особи з-під варти. 

Крім того, вона дозволяє уповноваженому структурному підрозділу 

Національної поліції дистанційно контролювати стан дотримання прав 

затриманих в органах та підрозділах поліції як за відомостями, внесеними до 

електронної інформаційної підсистеми, так і через систему 

відеоспостереження.  

Національною поліцією минулого року проведено роботу щодо запуску в 

тестовому режимі інформаційної підсистеми «Дорожньо-транспортна 

пригода», яка інтегрована до інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал Національної поліції України». На сьогодні, зазначена 

підсистема передана до зацікавлених підрозділів поліції для проведення 

тестової експлуатації перед її остаточним упровадженням в діяльність поліції. 
Також, проведено впровадження інформаційної підсистеми «СЛІД», що 

також є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний 
портал Національної поліції України». Передбачено що функціонування цієї 
системи спростить облік інформації про вилучені під час проведення слідчих 
(розшукових) дій об’єкти, у єдиному інформаційному просторі з 
використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерного та 
телекомунікаційного обладнання. 

До підсистеми «СЛІД» будуть додаватись фотозображення слідів рук, 
підошв взуття, знарядь зламу, структури матеріалу (рукавичок), протекторів 
шин транспортних засобів, мультимедійної інформації (фото-, відео-, 
звукозапис) щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального 
правопорушення, інформація про кулі, гільзи і патрони зі слідами зброї, а 
також інші матеріальні об’єкти, які буди знаряддям учинення кримінального 
правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які 
можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під 
час кримінального провадження.  

На даний час ІП «СЛІД» працює у тестовому режимі, водночас до неї 
внесено майже 110 тис. карток слідчих (розшукових) дій за участю спеціалістів-
криміналістів. 

Розроблено та проводиться тестування автоматизованого обліку осіб, що 

вчинили домашнє насильство (кривдників) та перебувають на 

профілактичному обліку в органах (підрозділах) поліції  з метою недопущення 

повторного вчинення домашнього насильства, забезпечення контролю за 
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дотриманням кривдником тимчасових обмежень його прав та виконанням 

обов’язків, покладених на нього у зв’язку з учиненням домашнього 

насильства.  

Підготовлено технічне завдання інформаційних підсистем «Облік 

кривдника» та «Кривдник» для автоматизації ведення та підтримання в 

актуальному стані інформації щодо взяття на профілактичний облік, 

проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку 

кривдника. 

Національною поліцією України спільно з Офісом Управління ООН з 

обслуговування проектів (ЮНОПС) та Консультативною місією 

Європейського Союзу в Україні в рамках реалізації пакета підтримки 

«Інформаційно-комунікаційні технології для Національної поліції України» у 

межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформ з 

розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)» завершено реалізацію 

масштабного проєкту зі створення основного та резервного модульних центрів 

обробки даних (далі-ЦОД). Разом з міжнародними партнерами забезпечено 

проведення будівельно-монтажних робіт з облаштування місця для 

контейнерів, створення інженерної інфраструктури основного та резервного 

ЦОДів Національної поліції України та постачання необхідного ІТ-

обладнання.  

Введено в експлуатацію мережний криптомодуль для захищеного 

виконання усіх криптографічних перетворень та надійного збереження 

відкритих ключів користувачів. 

Вжито заходи щодо виявлення критичних вразливостей в роботі ІТ – 

інфраструктури, підвищення стійкості мереж, усунення потенційних загроз 

шляхом організації внутрішнього комп’ютерного аудиту, що дасть змогу  

удосконалити безпекову складову Порталу та забезпечення функціонування 

системи кіберзахисту інформаційних ресурсів Національної поліції України.  

Також впроваджено спеціалізований програмний комплекс для захисту 

інформації, що публікується на офіційному вебсайті  Національної поліції. 

З метою реалізації пріоритету «Максимальна доступність 

поліцейських послуг у будь-якій точці держави» Національною поліцією 

продовжується реалізація ряду проєктів, спрямованих на надання якісних 

поліцейських послуг у територіальних громадах. 

Зокрема, продовжено реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер 

громади», який покликаний забезпечити кожну територіальну громаду 

офіцером, що живе та працює на території громади. Основними цілями 

є побудова сталої співпраці з громадою для створення спільного безпечного 

середовища, інтеграція поліції у суспільство, задоволення безпекових потреб 

громадян, залучення до партнерства усіх зацікавлених сторін, ефективне та 

консолідоване вирішення локальних проблем громади, оцінка роботи поліції 

на основі дослідження рівня задоволеності громадян. На сьогодні  

875 поліцейських офіцерів громади працюють у 23 регіонах держави та 

обслуговують 498 територіальних громад. Ще 108 поліцейських проходять 

навчання на базі Харківського університету внутрішніх справ. 
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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 

877 поліцейських станцій, з яких 26 – у центрах безпеки. 

Крім того, для підвищення ефективності реагування на правопорушення, 

надзвичайні ситуації та небезпечні події, а також максимальної доступності 

поліцейських послуг у будь-якій точці держави в максимально стислий строк 

у структурі Національної поліції функціонує Управління авіації та поліції на 

воді. До його функцій належить координація роботи поліцейських підрозділів 

на воді, груп з використання безпілотних літальних апаратів та впровадження 

в діяльність поліції гелікоптерів. Загалом, у 2020 – 2021 роках Національній 

поліції передано 8 гелікоптерів «Airbus Eurocopter H-145» та прийнято на 

баланс вертодром «Гелікоптерний майданчик «Канів» де облаштовано  

2 ангари для зберігання авіаційної техніки. Заплановано побудувати ще  

5 ангарів.  

На виконання рішення Кабінету Міністрів України щодо створення 

єдиного аеромедичного простору гелікоптери Національної поліції проводять 

транспортування пацієнтів, які перебувають в тяжкому стані та потребують 

екстреної медичної допомоги, а  також здійснюють доставку донорських 

органів. Зазначене дало змогу врятувати у 2021 році життя і здоров’я понад 

100 осіб. 

Іншим напрямком діяльності поліції є забезпечення безпеки на водних 

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

використовують понад 50 плавзасобів. Як результат, врятовано 133 особи та 

попереджено збитків державі на суму понад 200 млн грн. 

Пріоритетним залишається питання ефективного реагування на 

правопорушення та скорочення часу прибуття поліції на місце події у 

максимально стислий строк. 

Так, минулого року проводилася робота щодо удосконалення окремих 

нормативно-правових норм, пов’язаних з організацією реагування на заяви  

і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в поліції. Зокрема, визначено порядок організації 

взаємодії між головними управліннями Національної поліції в Автономній 

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

реагування на правопорушення або події, а також алгоритм орієнтовних 

невідкладних дій працівника чергової служби на повідомлення про домашнє 

насильство.  

Крім того, в діяльність Національної поліції впроваджено: 

- Алгоритм першочергових дій працівників підрозділу «102» під час 

прийняття та опрацювання повідомлень з високим ступенем загрози для 

громадян та поліцейських (повідомлення категорії «Альфа»); 

- Алгоритм передачі повідомлень про кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події з територіальних (міжрегіональних) органів                          

(їх територіальних відокремлених підрозділів) поліції, які його отримали до 
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головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києві на території 

обслуговування яких їх учинено; 

- Алгоритм першочергових дій працівника відділу служби «102», 

диспетчера, оперативних чергових головних управлінь Національної поліції та 

територіальних (відокремлених) підрозділів поліції, а також нарядів поліції 

(поліцейських або працівників поліції) у разі отримання повідомлення про 

виявлення (перебування) на території країни особи, яка може бути 

нелегальним мігрантом; 

- вдосконалений порядок опрацювання працівниками підрозділів «102» 

(іншими посадовими особами, уповноваженими на здійснення прийому та 

опрацювання повідомлень) повідомлень про домашнє насильство. 

Минулого року велась робота щодо підвищення рівня обізнаності 

працівників підрозділів «102» та диспетчерської служби (чергових частин) та 

їх ознайомлення з передовим європейським досвідом в організації роботи з 

прийому та опрацювання повідомлень про правопорушення або події, які 

надходять на спецлінію, у тому числі від громадян інших держав.  

Так, за підтримки ОБСЄ в Україні тренерами Громадської організації «Ла 

Страда-Україна» проведено 9 тренінгів для майже 200 працівників підрозділів 

«102» та диспетчерської служби, а за підтримки Консультативної місії 

Європейського Союзу в Україні тренерами з Канади та Королівства Данії 

проведено 4 такі заходи для 77 англомовних працівників регіональних 

підрозділів «102».  

Значну увагу в діяльності Національної поліції звернуто на забезпечення 

публічної безпеки і порядку шляхом реалізації превентивних програм 

протидії злочинності.  

Одним із кроків, спрямованих на реалізацію цього пріоритету, є 

поширення територією України комплексної інтелектуальної системи 

відеоспостереження з потужною аналітичною складовою. 

Так, за ініціативи Національної поліції в регіонах розвивається система 

відеонагляду, заходи щодо її впровадження включено до більшості 

регіональних програм із забезпечення публічної безпеки і порядку. Загалом 

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

відеоспостереження, з яких 4,2 тис. з системою відеоаналітики. Крім того, на 

сьогодні в ГУНП функціонують понад 4 тис. камер з можливістю 

розпізнавання реєстраційних номерних знаків, які підключено до 

інформаційної підсистеми «Гарпун» «Інформаційного порталу Національної 

поліції». Зазначена система здатна в режимі реального часу визначати 

транспортні засоби, які перебувають у розшуку або на які накладено арешт. 

Ураховуючи збільшення кількості фактів учинення домашнього 

насильства, значну суспільну увагу до таких випадків 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 групи. Їх основною метою є ефективне реагування 

виключно на факти вчинення домашнього насильства для його припинення та 

надання допомоги постраждалим особам, здійснення превентивних заходів 
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відносно кривдників.  

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

повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. Під час реагування 

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

насильства, із них 32,3 тис. жінок та 3,6 тис. дітей. Поліцейськими винесено 

19,7 тис. термінових заборонних приписів стосовно кривдників. 

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

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

насильством. За результатами їх розгляду поліцейськими складено 147 тис. 

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

насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису 

або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Крім 

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

кримінальних проваджень за кримінальними правопорушеннями, 

пов’язаними з домашнім насильством. 

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

інтересів дітей. З метою розвитку ювенальної превенції у складі центрального 

органу управління поліції створено Управління ювенальної поліції, серед 

основних  завдань якого визначено впровадження програм співпраці поліції, 

органів місцевого самоврядування та управлінь освіти і науки та міжнародними 

організаціями у сфері безпеки та захисту прав дітей, організація превентивної 

(профілактичної) роботи з ними, розшук зниклих дітей, протидія жорсткому 

поводженню (сексуальна експлуатація, домашнє насильство, булінг тощо).  

На сьогодні Національною поліцією реалізуються ряд проєктів, спрямованих 

на створення безпечного середовища для дітей, зокрема «Спорт заради розвитку», 

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

реалізація проєктів «Діти. Поліція. Безпека», «Безпечна школа», «Стоп, шкільний 

булінг», «Маю право бути собою», «Будуємо майбутнє разом», «Відповідальність 

починається з мене!». 

Триває процес удосконалення системи розшуку дітей. Зокрема 

продовжується успішна реалізація спільного з ПрАТ «Київстар» 

інформаційного сервісу «Пошук дітей», метою якого є сприяння розшуку 

дітей шляхом поширення серед абонентів через СМС-розсилку повідомлень 

про зникнення дитини. Від початку впровадження сервісу за інформацією, 

отриманою від громадян, поліцейським вдалося розшукати 21 дитину, що 

вказує на його ефективність, небайдужість громадян до надзвичайних подій за 

участю дітей. 

Вагомим досягненням є впровадження у 2021 році системи сповіщення 

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

України спільно з Міністерством цифрової трансформації України у 

партнерстві з «Meta Platforms, Inc». Метою зазначеної системи сповіщення є 

поширення серед громадськості, зокрема спільноти соціальної мережі 

«Facebook», інформації про зниклу дитину шляхом отримання її 

користувачами інформаційних повідомлень із стислою інформацією та описом 
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дитини, якщо є підстави вважати, що дитина в небезпеці або стала жертвою 

злочину. 
Як результат, у 2021 році відслідковуються позитивні тенденції у 

профілактиці дитячої злочинності. Зокрема зменшилася на 17% кількість 
дітей, які вчинили кримінальні правопорушення, при цьому кількість таких 
протиправних діянь скоротилася на 5%. Крім того, з майже 16 тис. заяв та 
повідомлень щодо безвісного зникнення неповнолітніх, які надійшли до 
територіальних підрозділів поліції, упродовж доби розшукано 96% дітей. 

З метою профілактики вуличної злочинності та запобігання скоєнню 

кримінальних правопорушень у публічних місцях Національною поліцією 

постійно проводиться аналіз оперативної обстановки в державі та окремих її 

територіях. За результатами якого здійснюються відпрацювання населених 

пунктів і районів з найбільш складною криміногенною обстановкою з метою 

попередження та припинення правопорушень, виявлення осіб, які 

розшукуються за скоєння кримінальних правопорушень. 

Як наслідок, кількість кримінальних правопорушень, вчинених  

у 2021 році у громадських місцях, у порівнянні з 2020 роком, скоротилася на 

24%. 

За напрямом охорони громадського порядку під час масових акцій в 

роботі поліції застосовується «скандинавська модель» забезпечення 

громадського порядку.  Дана модель базується на зміні самої філософії 

забезпечення правопорядку з метою створення безпечного середовища, 

зменшення агресії та можливої шкоди, а також обмеженого  використання 

людського ресурсу правоохоронців. У рамках її впровадження реалізується 

проєкт «Поліція діалогу», який передбачає створення груп комунікації  

(так звані «перемовники»). На теперішній час групи комунікацій залучаються 

під час проведення масових заходів в усіх регіонах держави. 

З метою подальшого розвитку «Поліції діалогу» Національною поліцією 

спільно з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування 

сектору цивільної безпеки в Україні та Управлінням Організації Об’єднаних 

Націй з обслуговування проєктів в Україні проведено 35 семінарів-тренінгів, 

до яких залучалися майже 1,6 тис. поліцейських. 

Вжито заходів щодо покращення матеріально-технічного стану 

підрозділів поліції особливого призначення, які залучаються до забезпечення 

публічної безпеки та порядку під час масових заходів, шляхом закупівлі 

відповідного майна та транспортних засобів. Так, 2021 року Національною 

поліцією за сприяння європейських партнерів передано 40 одиниць 

автотранспорту, 350 комплектів індивідуального захисту поліцейських та  

140 індивідуальних медичних аптечок. 

У минулому році робота поліції спрямовувалась на створення безпечного 

середовища шляхом захисту об’єктів критичної інфраструктури держави. 

Зокрема з представниками заінтересованих міністерств та відомств проведено 

робочі зустрічі на яких обговорено стан захищеності об’єктів критичної 

інфраструктури та визначено проблемні питання щодо забезпечення їх сталого 

безпечного функціонування. У ході проведення зустрічей налагоджено 
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взаємодію та обмін інформацією з керівниками таких об’єктів.  

На сьогодні поліцією забезпечується охорона майже 5,7 тис. об’єктів 

критичної інфраструктури як фізичною (861), так і технічною (4,8 тис.) 

охороною, з яких 555 – взято під охорону минулого року.  

За пріоритетом «Протидія кримінальним правопорушенням 

відповідає очікуванням громадян» поліцією у 2021 році вжито ряд 

організаційних та практичних заходів, спрямованих на охорону прав і свобод 

людини та протидії злочинності.   

Так, минулого року велась активна робота, спрямована на припинення 

поширення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, у першу чергу через мережу Інтернет. 

Упродовж звітного періоду викрито на 4% більше наркозлочинів, у т.ч. на 

24% більше – тяжких та особливо тяжких їх видів.  

Виявлено на 27% більше фактів збуту наркотичних речовин, з яких  

1884 (у 2020 році – 1175), або кожен п’ятий, вчинено з використанням 

мережі Інтернет. Зросла на 31% кількість розкритих таких кримінальних 

правопорушень. Повідомлено про підозру 2,8 тис. наркозбувачам, що на 10 % 

більше ніж у 2020 році (2,6 тис.), при цьому 1,3 тис. правопорушникам обрано 

запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 

Досягнуто зростання на 11% в розкритті та на 6% в розслідуванні  

кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. 

Розслідувано на 22% більше фактів збуту наркотичних речовин. 

На майно наркозлочинців накладено арешт на загальну суму 52,6 млн грн. 

Вилучено майна на суму понад 9 млн грн.  

Минулого року Національною поліцією спільно з представниками 

Харківського університету внутрішніх справ продовжувались заходи щодо  

блокування Telegram-каналів з продажу наркотиків за допомогою чат-боту 

«СтопНаркотик». Завдяки спільним зусиллям заблоковано понад 2,9 тис. таких 

каналів. 

Минулого року Національною поліцією вживались заходи щодо протидії 

злочинам проти власності, зокрема крадіжкам з проникненням у житло, 

кишеньковим крадіжкам та шахрайствам.  

З метою організації цієї роботи Національною поліцією затверджено 

План організаційних і практичних заходів Національної поліції України з 

протидії крадіжкам та шахрайствам на 2021-2024 роки. 

Завдяки вжитим заходам з профілактики злочинності та підвищення  

ефективності оперативних заходів досягнуто зменшення кількості учинених 

злочинів проти власності громадян, а саме крадіжок – на 19%, зокрема 

кишенькових – на 31% та з помешкань – на 21% тис. 

Періодичне обмеження соціальної активності громадян у зв’язку з 

посиленням карантину спровокувало сплеск шахрайств, пов’язаних з 

використанням електронно-обчислювальної техніки (з 1,4 тис. до 1,9 тис.). 

Завдяки оперативному реагуванню поліції на таку ситуацію розкрито 85% 

таких злочинів. 
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Залишається сталою тенденція підвищення якості протидії організованій 

злочинності. Припинено діяльність 470 організованих груп і злочинних 

організацій, що на третину 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 

1,7 раза – причетних до розкрадання бюджетних коштів. Наявна позитивна 

тенденція у знешкодженні ОГ та ЗО з міжрегіональними і транснаціональними 

зв’язками, а також причетних до незаконного обігу наркотиків. 

Задокументовано на 40% більше осіб, які входили до складу зазначених груп, 

а загальна кількість викритих злочинів, учинених у складі ОГ та ЗО, 

збільшилась на 21%. 

Крім того, Національною поліцією зосереджувалася увага на протидії 

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

«кримінальним авторитетам» та іншим представникам криміналітету, які 

впливають на криміногенну та соціально-економічну ситуацію в регіонах і 

державі загалом. Зокрема, повідомлено про підозру 122 особам підвищеного 

злочинного впливу. 

Задокументовано майже вдвічі більше злочинів, учинених з 

використанням високих інформаційних технологій, зокрема зросла майже у 

півтора раза динаміка реєстрації злочинів у банківській сфері та на третину – 

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

збільшилась удвічі. 

Кіберполіцейськими у 2021 році ініційовано проведення 9 міжнародних 

поліцейських операцій та прийнято участь у 8 таких заходах на запрошення 

іноземних колег. 

Як приклад, минулого року встановлено 3 громадян України, які 

підозрюються у створенні вірусу «ЕМОТЕТ». незаконними діями яких 

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

встановлено 6 громадян України, які за допомогою шкідливого програмного 

забезпечення «Ransomware» завдали компаніям Республіки Корея та США 

збитків на загальну суму 500 млн. доларів США. 

З огляду на стан аварійності на автошляхах держави, пріоритетним 

залишається питання безпеки на дорогах.  

Важливим кроком у підвищенні рівня безпеки дорожнього руху є 

запровадження системи фіксації адміністративних правопорушень в 

автоматичному режимі. Так, на даний час  у складі даної системи функціонує  

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

відеофіксацію подій з ознаками адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, з яких 220 – встановлено у 2021 році. 

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

за 2,3 млн постанов сплачено штрафів на загальну суму 505,7 млн грн. 

На постійній основі здійснюється моніторинг і аналіз місць та кількості 

дорожньо-транспортних подій. Зокрема, в разі негативної динаміки стану 

аварійності на автомобільних дорогах держави поліцією вживаються заходи з 

посилення контролю за дотриманням водіями транспортних засобів 
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швидкісного режиму – як одного з чинників, що впливає на тяжкість наслідків 

дорожньо-транспортних пригод, а саме використання приладів TruCAM. 

На сьогодні, на території держави визначено 319 аварійно небезпечних 

ділянок та місць концентрації ДТП, де контроль за швидкісним режимом 

транспортних засобів здійснюється з використанням приладів TruCAM.  Так, 

у 2021 році патрульною поліцією за допомогою приладів TruCAM оформлено 

майже 450 тис. адміністративних матеріалів за недотримання водіями 

встановлених швидкісних обмежень. 

Крім того, за допомогою приладів, якими укомплектовано дорожні 

лабораторії та діагностичні станції, поліцейські патрульної поліції фіксують 

стан покриття проїзної частини (наявність деформацій – ямковість, осідання, 

колійність та ін.), коефіцієнт зчеплення, ухили проїзної частини, 

світлоповертальну спроможність дорожньої розмітки та освітленість і 

яскравість дорожнього покриття та дорожніх знаків. 

Також перевірено 2,6 тис. залізничних переїздів (2,2 тис. регульованих та 

понад 400 нерегульованих), з яких на 1,2 тис. виявлено окремі недоліки. 

У рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 435, Державним 

агентством інфраструктурних проектів України спільно з Національною 

поліцією здійснено закупівлю чотирьох спеціалізованих автомобілів 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 автомобіля патрульної поліції з можливістю 

управління цією системою із центру керування на базі SKODA KODIAQ 

(спецавтомобілі «Фантом»). 

Минулого року вказані автомобілі пройшли сертифікацію 

Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, 

метрології, сертифікації та захисту прав споживачів, а також державну 

експертизу за критеріями технічного захисту інформації в Державній службі 

спеціального зв’язку та захисту інформації України. На даний час 

спецавтомобілі «Фантом» готові до виконання завдань за призначенням. 

Також проводилась робота із вдосконалення нормативно-правових 

механізмів забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Зокрема ініційовано зміни до Порядку функціонування системи фіксації 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху в автоматичному режимі, який затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 листопада 2017 року № 833, якими передбачено 

унормування порядку зміни місць встановлення стаціонарних технічних 

засобів (приладів контролю), що здійснюють фотозйомку або відеозапис 

подій, які містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху у разі зниження рівня аварійності на 

автомобільних дорогах. 



11 

 

Значну увагу керівництва Національної поліції приділяє виконанню 

пріоритету діяльності «Підвищення спроможностей кадрового потенціалу 

поліції та рівня соціального  захисту, забезпечення житлом 

поліцейських».  

За вказаним пріоритетом розроблено зміни до Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських, з метою оцінки ділових професійних, 

особистих якостей поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на 

підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а 

також перспектив їхньої службової кар’єри.  

З метою вироблення системного підходу створення умов для 

оперативного прийняття правильних управлінських рішень вживаються 

заходи щодо створення відповідного програмного забезпечення – 

інформаційної системи управління персоналом Національної поліції.  

Розроблено методичні рекомендації «Психологія мотивації керівників 

підрозділів поліції охорони до виконання службових обов’язків».  

Продовжується робота із захисту поліцейських від негативного впливу на 

службову діяльність, насамперед з боку кримінального середовища.  

Так, за 2021 рік за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки розпочато 

911 кримінальних проваджень за фактом скоєння неправомірних дій відносно 

поліцейських. Найбільше проваджень розпочато за фактом пропозиції або 

надання неправомірної вигоди – 489 та вчинення насильства відносно 

поліцейських – 318.  

За результатами супроводження кримінальних проваджень зазначеної 

категорії, з урахуванням кримінальних правопорушень, учинених у минулих 

роках, 573 особам повідомлено про підозру. Найбільше повідомлено про 

підозру особам, які вчиняли насильство щодо поліцейських – 226 та 

намагались уникнути відповідальності, надаючи поліцейським неправомірну 

вигоду – 271. 

У 2021 році Національна поліція продовжила реалізацію масштабного, 

стратегічно важливого завдання – забезпечення поліцейських житлом на 

умовах фінансового лізингу. Так, за рахунок поліції компенсуються витрати з 

обслуговування договору лізингу (100%) та частину лізингових платежів (до 

40%).  Цього року, Державною іпотечною установою придбано 26 квартир на 

суму 27,6 млн грн для поліцейських усіх органів поліції на умовах фінансового 

лізингу та компенсовано понад 141,7 млн грн за раніше укладеними 

договорами фінансового лізингу. 

Реалізація пріоритетних напрямів роботи Національної поліції, 

визначених Міністром внутрішніх справ на 2021 рік та виконання Плану 

основних заходів позитивно вплинуло на ефективність службової діяльності 

та стан криміногенної ситуації в державі.  

Зокрема, слід відзначити зменшення на 11% кількості учинених 

кримінальних правопорушень. Рівень злочинності в державі, порівняно з 2020 

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

Окремо слід відмітити позитивну тенденцію щодо зниження на 10% 

кількості вчинених тяжких та на 12% особливо тяжких злочинів. Зокрема 
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вчинено менше умисних вбивств (на 5%), тяжких тілесних ушкоджень (на 7%), 

тяжких тілесних ушкоджень, унаслідок яких сталася смерть потерпілого (на 

6%) та порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть 

потерпілого (на 19%) 

Комплексний підхід до профілактики злочинності дозволили досягнути 

зменшення кількості учинених злочинів корисливо-насильницької 

спрямованості та проти власності громадян, у т.ч. пограбувань (на 36%), 

розбійних нападів (на 30%), крадіжок (на 19%), зокрема кишенькових (на 31%) 

та з помешкань (на 21%), а також незаконних заволодінь транспортними 

засобами (на 38%). 

Наявна тенденція збільшення загальної кількості розкритих 

кримінальних правопорушень, у т.ч. на 6% – 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 убивств (з 95% до 99%), тяжких тілесних ушкоджень (з 97% 

до 99%) та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (з 97% до 

98%). 

Поряд із цим відслідковується зростання загальної кількості 

кримінальних правопорушень, направлених до суду з обвинувальним актом, 

зокрема на 6 відсотків тяжких та особливо тяжких злочинів.  

Питання реалізації пріоритетних напрямів роботи Національної поліції, 

визначених Міністром внутрішніх справ, а також завдань, передбачених 

Планом основних заходів НПУ на відповідний рік, перебуває на постійному 

контролі керівництва Національної поліції. 

 

 

Національна поліція України  


