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ЗВІТ 
Начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області 

про результати роботи поліції Львівщини  у 2022 році з протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави 
 

 

Основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів та підрозділів 

поліції залишається довіра населення до поліції.  

Упродовж 2022 року підрозділами Головного управління Національної 

поліції у Львівській  області вжиті організаційні та практичні заходи сприяли 

посиленню протидії злочинності, забезпеченню належного рівня публічної 

безпеки і порядку та стабілізації криміногенної ситуації в області.  

З огляду на реалії сьогодення, з метою протидії військовій агресії російської 

федерації проти України, а також надання допомоги у захисті населення, 

територій та майна від надзвичайних ситуацій, поліцейські Львівщини цілодобово 

забезпечують правопорядок в області та надають необхідну допомогу людям. 

Поліцейські спільно з працівниками інших правоохоронних структур 

представниками територіальної оборони та громадських формувань несуть 

службу на блокпостах та посилено патрулюють вулиці Львова та населених 

пунктів області. 

Ці всі заходи спрямовані на забезпечення безпеки жителів області, 

виявлення осіб, наміри яких спрямовані на дестабілізацію ситуації в області та в 

Україні в цілому, недопущення вчинення мародерства. 

 

Протягом 2022 року на 

спецлінію «102» отримано 535 563 

викликів. В середньому, один 

оператор протягом години приймає 6-8 

повідомлень.   

 

 

 

 

У звітному періоді в ЄО 

зареєстровано 288 207 заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події, що на 

18,5 % менше у порівнянні з аналогічним 

періодом 2021 року (у 2021 році – 
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353 833), що  у розрахунку на 10 тисяч населення становить 1164 таких заяв та 

повідомлень (у 2021 році на 10 тисяч населення - 1425 заяв). В середньому по 

Україні, у ЄО на 10 тисяч населення зареєстровано 1314,6 заяв та повідомлень.  

 

 

Упродовж минулого року зареєстровано (внесено до ЄРДР) 13 452 (без 

врахування закритих) кримінальних правопорушення, з них розкрито 8 428 

кримінальних правопорушень. 

 

         

Незважаючи на те, що в 

певні періоди злочинів окремих 

категорій реєструвалося менше, 

відсоток їх розкриття зростав.      

         Так, зареєстровано менше 

кримінальних правопорушень 

таких як: умисні вбивства - на  

16 % (з 50 до 42), тяжкі тілесні 

ушкодження на 26,9 % (з 67 до 

49), ТТУ зі смертю - на 48,3 % 

(з 29 до 15), крадіжки - на 46,3 % 

(з 6174 до 3313), крадіжки з 

квартир - на 59,2 % (з 1026 до 419), грабежі - на 58,8 % (з 216 до 89), розбої - на 

33,3 % (з 33 до 22), незаконне заволодіння автомобілями - на 57,1 % (з 42 до 18). 

     

 

 

Поряд з цим, збільшилась 

питома вага окремих видів 

тяжких та особливо тяжких 

злочинів, за якими особи 

злочинців встановлено, зокрема 

– умисні вбивства (з 98 % до 

100 %), ТТУ (з 97 % до 100 %), 

ТТУ зі смертю (з 96,6 % до 

100 %), крадіжки (з 65,9 % до 

68,5 %), крадіжки з квартир   (з 

75,2 % до  77,6 %), грабежі (з 

88,4 % до 97,8 %), незаконне 

заволодіння автомобілями (з 

71,4 % до 100 %). 
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Упродовж  2022 року слідчими області  розслідувалося 80 652 кримінальних 

проваджень, з них 25 436 розпочато в 2022 році. З числа зареєстрованих  5 305 - 

за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. 

 

 

 

  Слідчими підрозділами закінчено розслідуванням 12 975 кримінальних 

проваджень. Із закінчених 2905 кримінальних проваджень направлено до суду з 

обвинувальними актами. Також серед закінчених кримінальних проваджень – 44, 

в яких до кримінальної відповідальності притягнуті неповнолітні. 
Підрозділами дізнання закінчено розслідуванням по 9 143 кримінальним 

провадженням. Із закінчених 2588 кримінальних проваджень направлено до суду 

з обвинувальними актами.  

 

 

Як позитив слід зазначити, що слідчими СУ ГУНП завершено 

розслідуванням в 22 кримінальних провадженнях за фактами вчинення 

кримінальних правопорушень у складі ОЗГ (168 злочинів).  

До кримінальної відповідальності притягнуто 88 осіб, 35 з яких обрано 

запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

Станом на 01.01.2023,  в провадженні слідчих залишилось 6 кримінальних 

проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень в складі  ОЗГ 

(21 кримінальне правопорушення), в яких 24 особам  повідомлено про підозру, з 

них 12 особам  обрано запобіжний захід тримання під вартою. 
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Спостерігається позитивна тенденція в організації роботи з протидії 

незаконному обігу наркотичних речовин.  
 

 

У сфері незаконного обігу наркотичних засобів зареєстровано 1312   

кримінальні провадження. У 965 провадженнях повідомлено про підозру. 

За фактами  збуту наркотичних засобів зареєстровано 456 кримінальних 

проваджень. У  339 провадженнях повідомлено про підозру. 134 особам обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 16 – домашній арешт. 

На початок досудового розслідування вилучено:  

- наркотичних засобів - 33,6 кг.  

- психотропних речовин - 9,2 кг.  

- нових психоактивних реч. (НПР) - 6 кг.  

- прекурсорів - 160 кг./ 136 л.  

 За закінченими провадженнями вилучено:  

- наркотичних засобів - 55,2 кг.  

- психотропних речовин - 10,1 кг. 

- нових психоактивних речовин (НПР) - 5,1 кг. 

- прекурсорів - 160 кг./ 606 л. 

 Накладено арешт на майно наркозбувачів - 6 млн. 326 тис. грн. 

Вилучено майна у підозрюваних на загальну суму - 700 тис. грн.  

 

            

Організація єдиного безпекового простору, де кожна людина почуватиме 

себе захищеною – основна мета Національної поліції та поліції Львівщини. 

Реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади» на Львівщині відбулась у 

кілька етапів, в результаті чого він був реалізований в 29 територіальних 

громадах Львівщини, на території яких запрацювали 26 поліцейських станцій та 

несуть службу 59 поліцейських офіцерів громади.  
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За час роботи 

поліцейських офіцерів громад за 

2022 рік задокументовано 2 953 

адміністративних 

правопорушень в сфері 

громадської роботи. У сфері 

безпеки дорожнього руху 

поліцейськими офіцерами 

громад складено 995 

адміністративних протоколів та 

постанов, з них 44 – керування 

транспортним засобом у стані 

алкогольного сп’яніння. 

При цьому накладено 

стягнень на суму більше 

701 000 грн.   
 

 

Також, поліцейськими офіцерами громад: 

 розкрито 147 кримінальних правопорушень; 

 перевірено з соціальними службами 434 сім’ї, що опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

 обслужено 4 335 викликів та повідомлень громадян; 

 здійснено 612 перевірок осіб, що на обліках та 1 434 – власників зброї. 

 

У місцевості, де поки немає поліцейських офіцерів громад, комунікацію з 

громадами підтримують дільничні офіцери поліції. 

Також до 6 територіальних громад проводиться конкурсний набір. У зв’язку 

із вторгненням російської федерації в Україну, ремонтні роботи на 12 

поліцейських станціях відтерміновано, їх офіційний запуск заплановано на 

І квартал 2023 року. 

 

За ініціативою ПОГ започатковано чати з поліцейськими для налагодження 

партнерських відносин та співпраці за принципом «community policing», уроки з 

поліцейськими в школах та навчальних закладах, ініційовано встановлення 

дорожніх знаків і розміток, камер відеонагляду, в тому числі і аналітичних. 

З 24.02.2022, після введення військового стану на території України та 

початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації, 

поліцейськими офіцерами громад посилено патрулювання поліцейських дільниць 

у своїх територіальних громадах та залучено частину особового складу 

поліцейських офіцерів громад до несення служби на блок-постах, розміщених на 

дорогах міжнародного значення та в межах територіальних громад. 

 

Поліцейськими офіцерами громад Львівської області систематично, спільно 

з працівниками соціальних служб та інших суб’єктів, здійснюють об’їзд та 

перевірку за місцем поселення вимушено переміщених осіб, надають необхідну 
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консультативну допомогу та організовують адресну матеріальну допомогу, згідно 

потреб вказаних осіб. За результатами таких заходів перевірено більше 6 350 

таких осіб. 

Поліцейськими офіцерами громад також проведено близько 130 заходів з 

дітьми, на яких роз’яснено правила безпечної поведінки, правила поводження зі 

знайденими невідомими предметами, правила безпеки під час оголошення 

повітряної тривоги. 

 

З початку вторгнення Львівщина стала центром надходження та розподілу 

значної кількості гуманітарної допомоги, яка направлялась в інші обласні центри, 

відповідно до заявлених потреб. Поліцейськими офіцерами громад безпосередньо 

надавалась допомога в сортуванні та відправці такої допомоги. 

 

 

 

Окрім вищевказаного, 28.05.2022 на території Львівського району, в рамках 

проєкту «Поліцейський офіцер громади», відкрито ще одну поліцейську станцію в 

Новояричівській територіальній громаді. 

02.08.2022 в рамках проєкту між ГУНП у Львівській області та 

Городоцькою, Сколівською, Рава-Руською, Яворівською та Новояворівською 

територіальними громадами підписано меморандуми про співпрацю та 

партнерство.  

Реалізація Проєкту продовжується, так в його рамках відібрано ще три 

кандидати (1 – Городоцька , 2 – Сколівська ТГ) на навчання за спеціалізацією 

«Поліцейський офіцер громади» в ХНУВС на базі Вінницького вищого 

професійного училища ДПО. Процес навчання тривав в період 26.09.2022-

21.12.2022. 
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З метою підвищення ефективності реагування на правопорушення, 

попередження, припинення та розкриття злочинів, у громадських місцях, у 

населених пунктах області встановлено 1 686 камер, які функціонують в системі 

«Безпечна Львівщина», з яких:  1171 - оглядова, 515 -  аналітичних (у тому числі 

32 з функцією розпізнавання обличчя, що розташовані в центральній частині 

міста Львова та залізничному вокзалі). 

 

 
 

З метою розширення та обладнання наявних систем відеонагляду в єдину 

платформу «Безпечна Львівщина» проводиться постійна спільна робота з 

органами державної влади та місцевого самоврядування. Ефективне використання 

кримінальними аналітиками відеоконтенту, отриманого з системи 

відеоаналітики «Безпечна Львівщина», з початку року сприяло розкриттю 

щонайменше 234 тяжких та особливо тяжких злочинів. 

 

 

          У фокусі особливої уваги поліції перебувають питання, які стосуються 

дитячої безпеки. 

      Впродовж  2022 року до відділів та 

відділень поліції ГУНП надійшло 587 

звернень про зникнення дітей. Працівниками 

поліції розшукано усіх, зокрема, 559 дітей 

протягом доби.  
      Гострою залишається проблема дитячої 

злочинності. За 2022 рік дітьми скоєно         

121 кримінальне правопорушення та 

247 адміністративних. Поряд з тим, від 

кримінальних правопорушень потерпіли 

104 дитини. 

Основне завдання поліції в цьому 

напрямі – спільно з представниками влади, 

громади та суспільства забезпечити дітям безпечне середовище.  
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Наступний акцент у роботі поліції – ефективне реагування на факти 

домашнього насильства.  

 

 

За 2022 рік 

органами і 

територіальними 

підрозділами ГУНП 

зареєстровано 22 712 заяв 

та повідомлень про 

вчинення домашнього 

насильства.  

 

Щодоби надходило, 

в середньому, по 62 такі 

повідомлення. 

 

 

 

У результаті розгляду вказаних звернень:  

 відносно кривдників працівниками поліції Львівської області складено 6 721 

протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП;  

 винесено 3 185 термінових заборонних приписів стосовно кривдників; 

Протягом 12 місяців 2022 на профілактичний облік з приводу вчинення 

домашнього насильства поставлено 5 303 кривдників. 

 

За систематичність вчинення домашнього насильства в звітному періоді 

слідчими органами ГУНП у Львівській області внесені відомості до ЄРДР та 

зареєстровано 213 кримінальні провадження за ст. 126-1 КК України. 

Найбільша кількість фактів вчинення домашнього насильства на 10 тис. 

населення: 

 Дрогобицький РВП – 228,96 

 ВП № 1 (Шевченківський) Львівського РУП № 1 – 116,77 

 ВП № 2 (Сихівський) Львівського РУП № 2 – 109,98 

 ВнП № 3 (Сколе) Стрийського РУП – 106,29 

 ВнП № 2 (Турка) Самбірського РВП – 104,4 

 ВП № 3 (Пустомити) Львівського РУП № 1 – 98,39 

 

Широка інформаційна кампанія, законодавчі зміни та посилений контроль 

правоохоронних органів – це ті причини, завдяки яким домашнє насильство 

перестало бути «проблемою однієї сім’ї». 
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Безпечні дороги – акцент, який заслуговує окремої уваги. 

 

Протягом 12 місяців 2022 року на дорогах Львівської області простежується 

зниження кількості вчинення дорожньо-транспортних пригод на 16,4 % 

(з 3557 у 2021 році до 2974 у 2022 році).  

Також, спостерігається зниження загальної кількості ДТП з потерпілими – з 

905 (2021р.) до 857 (2022 р.).  

Проте збільшилась кількість травмованих осіб з 1150 (2021р.) до 1165 

(2022р.) та загиблих – з 138 (2021р.) до 140 (2022р.). 

Згідно проведеного аналізу встановлено, що основними причинами 

дорожньо-транспортних пригод на території Львівської області є: 

 порушення правил маневрування – 3510; 

 перевищення безпечної швидкості – 2518; 

 недодержання дистанції – 1421; 

 проїзду перехресть – 497; 

 керування у нетверезому стані – 320. 

 

  

 Одним із пріорітетних напрямків діяльності поліції Львівщини 2022 року 

стала відсіч та стримування збройної агресії російської федерації, виконання 

завдань територіальної оборони, заходів правового режиму воєнного стану. 

З метою належного забезпечення охорони публічної безпеки і порядку, в 

середньому, залучається 263 наряди поліції у складі понад 700 поліцейських.  

З метою недопущення загострення оперативної обстановки з серпня 2022 

року до патрулювання території області залучається 84 члени добровольчих 

формувань територіальних громад. Також до посиленого несення служби і 

патрулювання залучено курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, 

які проходять практику у підрозділах поліції.  
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Маршрути нарядів максимально наближені до об’єктів соціальної та 

критичної інфраструктури, а також Пунктів незламності. Окрім цього, у випадку 

відключення світлофорів патрульні регулюють рух на найбільших перехрестях. 

На території Львівської області запроваджено комендантську годину з 

00:00 до 05:00, вона передбачає заборону перебування на вулиці чи в інших 

громадських місцях без спеціальних перепусток в певні години доби. Попри це, 

працівниками поліції під час комендантської години виявлено та задокументовано 

13 кримінальних правопорушень за ст. 309 КК України та складено 

233 адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП України. 

 З метою запобігання, виявлення та мінімізації негативних наслідків 

повномасштабної війни, яку розв’язала росія в Україні, Головним управлінням 

Національної поліції у Львівській області проводяться заходи, які спрямовані на 

підтримання правового режиму воєнного стану та території області, боротьбу з 

диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора 

(противника) та з антидержавними незаконно утвореними озброєними 

формуваннями. Так, з 24 лютого 2022 року спільно з суб’єктами боротьби з 

тероризмом регіону виявлено 85 осіб, причетних до колабораційної діяльності, 

проведено 37 роз’яснювальних бесід профілактичного характеру стосовно 

мешканців регіону та осіб, переміщених до Львівської області. Всі особи були 

передані працівникам управління Служби безпеки України у Львівській області. 

  

У випадку тривалого аварійного 

відключення електроенергії забезпечено 

встановлення та облаштування 11 Пунктів 

незламності, 21 пункт обігріву та 5 наметів 

незламності, які стали острівцем безпеки, 

стабільності, тепла та нашої єдності, які 

функціонують цілодобово і безкоштовно 

для тимчасового перебування. 

 

  

 В Головному управлінні 

Національної поліції у Львівській області 

проведено ряд заходів щодо спільної 

побудови системи цифрового зв’язку в 

Національній поліції України та 

Державній службі України з надзвичайних 

ситуацій. 

 ГУНП у Львівській області 

отримано та придбано 8 цифрових 

ретрансляторів UHF діапазону, 

605 переносних цифрових радіостанцій 

UHF діапазону, 90 комплектів 

автомобільних радіостанцій, ліцензійного 

програмного забезпечення типу «Capacity 

plus». 
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Заходи із посилення правопорядку безпосередньо було спрямовано                    

на забезпечення безпеки жителів області та переселених громадян, виявлення 

осіб, наміри яких спрямовані на дестабілізацію ситуації в області та в Україні  в 

цілому, недопущення вчинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень.  

Крім цього, на даний час на території Львівської області здійснюється 

охорона 71 особливо важливого об’єкту критичної інфраструктури.  

Задля забезпечення особливого режиму в’їзду – виїзду та відповідно до 

наказу, затвердженого начальником Львівської обласної військової адміністрації 

від 03.03.2022 № 5/22 «Про організацію тимчасово посилених контрольно-

пропускних пунктів (блокпостів) на території Львівської області» (із змінами, 

внесених наказом від 19.10.2022 № 226/22), на сьогодні функціонують 

7 блокпостів, які розташовані у м. Львові. 

 

З початком повномасштабної війни працівники поліції Львівщини  

забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення 

бойових дій та проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях 

України. 

 У службовому відрядженні з відсічі збройної агресії російської федерації 

проти України, а також надання допомоги на деокупованих територіях з 

24.02.2022 залучалось близько 400 працівників поліції Львівщини. 

Під час виконання 

службових обов’язків з відсічі 

збройної агресії російської 

федерації, 29 працівників 

отримали поранення: 

 23 – під час бойових дій з 

24.02.2022 

 6 – під час АТО  

(з 2014 року) 

 

 

 

 Троє працівників поліції вважаються безвісти зниклими: 

1) старший сержант поліції, поліцейський взводу № 1 роти № 1 батальйону 

патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Лучків Андрій 

Богданович (02.04.1972 р.н.); 

2) старший сержант поліції, поліцейський взводу № 2 роти № 1 батальйону 

патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Стефанюк 

Микола Васильович (24.10.1992 р.н.); 

3) старший сержант поліції, поліцейський взводу №1 роти № 2 батальйону 

патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Зеленюх Тарас 

Орестович (19.08.1991 р.н.). 
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Від початку російського 

вторгнення в Україну (з 2014 року) під 

час виконання службових обов’язків 

загинули 5 поліцейських Львівщини: 

1) чотири працівники в АТО 

 (з 2014  року): 

   - Попович Володимир Васильович 

   - Дорош Тарас Русланович 

   - Лехмінко Ігор Ігорович 

   - Домченко Владислав Анатолійович 

2) один  працівник після 24.02.2022: 

   - Рущишин Роман Йосипович 

 

 

 

 

Головне управління Національної  поліції у Львівській області 


