
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності органів та підрозділів  

Головного управління Національної поліції  

в Івано-Франківській області за 2022 рік 

 

У 2022 році поліцейські Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області (далі – ГУНП), крім завдань з охорони публічної безпеки 

та порядку, протидії злочинності та охорони прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави, брали активну участь у виконанні завдань 

територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму 

воєнного стану. 

 

З метою своєчасного реагування на повідомлення громадян про 

правопорушення або події, недопущення порушень публічного порядку, а також 

захисту населення і території області, до несення служби щодня залучалися 

понад 260-270 нарядів, які здійснювали піше патрулювання публічних місць та 

жилих кварталів населених пунктів, виконували завдання територіальної 

оборони, у тому числі на дорожніх укріплених контрольно-пропускних пунктах 

(далі – ДУКПП), а також наряди поліції наближено до органів державної влади, 

об’єктів критичної інфраструктури, торгових центрів, культових та релігійних 

споруд тощо. 

 

В перші дні агресії російської федерації на дорогах Івано-Франківської 

області з метою контролю за в’їздом-виїздом громадян до населених пунктів 

області, виявленням диверсійно-розвідувальних груп, перевірки осіб (у тому 

числі вимушених переселенців), транспортних засобів, багажу та вантажів на 

території області було створено та виставлено 44 ДУКПП. 

 

Станом на кінець 2022 року на території Івано-Франківської області 

залишається 15 ДУКПП. 

Завдяки скоординованим діям, поліцейськими у взаємодії  

з працівниками Служби безпеки України, військовослужбовцями територіальної 

оборони та Національної гвардії України, представниками добровольчих 

формувань територіальних громад під час несення служби на ДУКПП 

задокументовано:  

- 31 – злочин, пов’язаний із незаконним обігом зброї та боєприпасів; 

- 43 – злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів; 

- 27 – інших кримінальних правопорушень; 

- понад 3 тис. – правопорушення адміністративного законодавства; 

- встановлено 2 осіб, які перебували в розшуку; 

- виявлено 29 транспортних засобів, що перебувавали в розшуку.  

 

Перевірено: 

- понад 900 тис. транспортних засобів;  

- понад 1 млн. 400 тис. громадян. 
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Як приклад, у березні 2022 року на одному із ДУКПП працівниками поліції 

для перевірки було зупинено автомобіль. В результаті перевірки даного 

автомобіля було виявлено та вилучено карабін, два пістолети, понад 2 тис. 

патронів різного калібру, запали до УЗРГМ, електродетонатори, тротилові 

шашки. Правопорушника було затримано в порядку ст. 208 КПК України, в 

подальшому йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою. Матеріал кримінального провадження направлено до 

суду з обвинувальним актом. 

У зв’язку із збройною агресією російської федерації змінилася і структура 

злочинності та види кримінальних правопорушень, які розслідуються слідчими 

підрозділами області. Зокрема, розпочато та прийнято до провадження на кінець 

2022 року 664 кримінальні провадження за фактами вчинення на території 

України злочинів військовослужбовцями збройних сил рф, рб і їх пособниками. 

З них: 

- 140 – за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни); 

- 519 – за ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України); 

- 5 – за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). 
 

Крім того, зареєстровано понад 400 кримінальних проваджень за ст. 15 ч. 2, 

ст. 115 ч. 1 КК України за фактами поранення військовослужбовців у зоні 

ведення бойових дій. 

Також за вказаний період зареєстровано: 

- 9 кримінальних проваджень на 19 злочинів за ст. 436-1 КК України 

(виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів); 

- 17 кримінальних проваджень за ст. 201-2 КК України (незаконне 

використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, 

благодійних пожертв або безоплатної допомоги); 

- 25 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення 

через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію, та інші 

злочини пов’язані з цими фактами. 

- 80 кримінальних проваджень за ст. 336 КК України (ухилення від призову 

на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу 

за призовом осіб із числа резервістів в особливий період). 

 

Із початком введення на території України воєнного стану законодавцем 

було внесено зміни до Кримінального кодексу України, які посилили 

кримінальну відповідальність за ряд злочинів в умовах воєнного стану.  

Поліцією області станом на кінець 2022 року розпочато досудове 

розслідування у 903 кримінальних провадженнях за фактами вчинення крадіжок 

(870), грабежів (30), розбоїв (3) учинених в умовах війни. 

За вчинення майнових злочинів в умовах воєнного стану  

у 561 правопорушенні особам повідомлено про підозру, з них 533 – у вчиненні 

крадіжок, 25 – у скоєнні грабежів, 3 – у вчиненні розбійних нападів.   
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Окрім цього працівники поліції Прикарпаття залучались до забезпечення 

правопорядку на деокупованих територіях України, зокрема працівники 

вибухотехнічної служби залучалися до здійснення розмінування на 

деокупованих територіях у складі зведеного загону фахівців вибухотехнічної 

служби НПУ, працівники інших підрозділів виконували бойові та службові 

завдання, а також несли службу на ДУКПП з метою контролю за рухом 

транспорту, людей, їх перевірки та огляду. 

 

Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України було 

визначено ряд пріоритетів на 2022 рік, а це: 

 цифровізація діяльності; 

 безпека громадян; 

 захист прав людини;  

 безпека дорожнього руху; 

 протидія кримінальним правопорушенням; 

 логістика та забезпечення. 

 

У 2022 році поліція Прикарпаття вживала заходів щодо удосконалення 

підвищення оперативності та якості реагування на явища криміногенного 

характеру, а також подальшої інтеграції стратегічних проєктів структурної та 

функціональної розбудови поліції.  

 

Зокрема, продовжено реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади», 

який покликаний забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, що живе 

та працює на території цієї громади. Основними цілями проєкту є побудова 

сталої співпраці з громадою для створення спільного безпечного середовища, 

інтеграція поліції у суспільство, задоволення безпекових потреб громадян, 

залучення до партнерства усіх зацікавлених сторін, ефективне та консолідоване 

вирішення локальних проблем громади. 

На кінець 2022 року на території області працювало 46 поліцейських 

офіцерів громади у 28 територіальних громадах. З метою надання якісних 

поліцейських послуг та створення належних умов праці поліцейських за 

сприяння місцевих органів самоврядування у 41 територіальній громаді області 

відкрито «Поліцейські станції».  

Станом на сьогодні на території області працює 47 поліцейських офіцерів 

громади та відкрито 43 «Поліцейські станції». 

 

Впродовж 2022 року поліцейськими офіцерами громади всього винесено 

та складено 2 859 адміністративних матеріалів, із яких: 

- по лінії безпеки дорожнього руху – 583; 

- по лінії громадської безпеки – 2 265. 

Всього розкрито 92 кримінальні правопорушення. 

Встановлено – 6 адміністративних наглядів за ініціативою поліції. 
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Винесено 159 термінових заборонних приписів стосовно кривдника з 

метою негайного припинення домашнього насильства та недопущення його 

продовження чи повторного вчинення. 

 

Пріоритетним залишається питання ефективного реагування поліцією на 

правопорушення, зокрема прибуття поліції на місце події у максимально стислий 

строк. Початок такого реагування починається, як правило, з дзвінка громадян 

на спецлінію «102». 
Загалом минулого року на спецлінію «102» від громадян надійшло понад 

216 тис. дзвінків, які потребували відповідного реагування на них з боку поліції. 

Найчастіше люди зверталися до поліції щодо вчинення домашнього 

насильства, адміністративних правопорушень, дорожньо-транспортних пригод 

та спричинення інших тілесних ушкоджень.  

Оперативне реагування нарядів поліції забезпечено на усі без винятку такі 

повідомлення, з цією метою постійно несуть службу в середньому 270 нарядів 

поліції, які забезпечено службовими автомобілями.       

Середній час прибуття наряду поліції на виклик по області становить 

14:16 хв. На загальні показники часу оперативного реагування впливають такі 

фактори, як велика протяжність території обслуговування та гірська місцевість 

регіону. 

 

З метою покращення реагування на повідомлення та розкриття злочинів за 

«гарячими слідами» одним із пріоритетних завдань Національної поліції 

залишається розвиток систем відеонагляду із потужною аналітичною складовою, 

зокрема – розпізнавання обличь людей та номерних знаків транспортних засобів. 

 

Протягом 2022 року на території області функціонувало 1148 камер 

відеоспостереження, у тому числі 131 - так звана «розумна камера», із яких 123 

з функцією розпізнанням номерних знаків транспортних засобів та 8 - із 

розпізнанням обличь.  
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Прикарпаття і надалі залишається одним із безпечних регіонів нашої 

держави, оскільки на 10 тис. населення зареєстровано 41,1 злочинів, що значно 

менше, ніж по Україні (по державі – 65,3 злочини). 

 

Зокрема, слід відзначити позитивну тенденцію щодо зменшення на 16,3% 

кількості учинених кримінальних правопорушень, порівнюючи з аналогічним 

періодом минулого року (2021 рік – 6626).  

 

 
 

Окремо варто зазначити, що відбулось зниження на 32% кримінальних 

правопорушень корисливо-насильницької спрямованості та проти власності 

громадян, у т. ч.: 

- розбійних нападів на 27,3% (з 11 до 8);  

- пограбувань на 40% (з 65 до 39); 

- вимагань на 53,8% (з 13 до 6); 

- незаконних заволодінь транспортними засобами на 27,5% (з 40 до 29); 

- пошкодження майна на 22,2%, в т.ч. шляхом підпалу на 5,9% (з 27 до 

21); 

- крадіжок на 45,8 % (з 1852 до 1004), зокрема: 

крадіжок з квартир на 56,1% (з 180 до 79); 

крадіжок з будинків 60,3% (з 252 до 100); 

крадіжок зі складів, баз, магазинів на 34,8% (з 451 до 294). 

 

Проте спостерігається зростання кількості зареєстрованих у 2022 році 

кримінальних правопорушень за фактами шахрайств (із 361 до 651). 

Повідомлено про підозру у 251 кримінальному правопорушенні за 

фактами шахрайств, із числа зареєстрованих у поточному році, що на 32,8% 

більше, ніж за вказаний період минулого року. У тому числі особам повідомлено 

про підозру у 164  кримінальних правопорушеннях із категорії тяжких та 
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особливо тяжких, учинених у поточному році, що становить 47,4% від 

зареєстрованих та є на рівні минулого року. 

До суду скеровано 280 кримінальних правопорушень, що на 100% більше, 

ніж за минулий рік, з них 183 –  з категорії тяжких та особливо тяжких, що на 

90,6% більше, ніж у минулому році.  

Проведеним аналізом шахрайств, учинених на території Івано-

Франківської області встановлено, що найчастіше вчиняються наступні види: 

- під приводом дзвінків працівників банку; 

- під приводом реалізації товарів на ОЛХ та інших платформах онлайн-

оголошеннях; 

- під приводом купівлі автотранспорту; 

- із використанням фішингових сайтів; 

- під приводом продажу мінеральних добрив та палива; 

- пов’язані з нерухомістю; 

- повідомлення про те, що родич потрапив в ДТП/лікарню/поліцію. 

 

Комплексний підхід до профілактики злочинності дозволив розкрити всі 

зареєстровані у 2022 році тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть 

потерпілого (11), розбої (8), грабежі (39), зґвалтування (9). 

Аналіз цих злочинів свідчить, що 90% їх учинено на побутовому ґрунті 

внаслідок раптово виниклого конфлікту під час вживання спиртного. 

 

У порівнянні з 2021 роком спостерігається зменшення кількості 

кримінальних правопорушень, за якими особам оголошено про підозру, на 14,6% 

(з 4478 до 3826), водночас кількість тяжких та особливо тяжких кримінальних 

правопорушень за якими особам оголошено про підозру зросла на 11,2% (з 1643 

до 1827). Із числа розкритих:  

18 навмисних убивств; 

41 тяжке тілесне ушкодження, у тому числі 11 - що спричинили смерть 

потерпілого; 

728 крадіжок, у тому числі: 

 601 – тяжких та особливо тяжких, 

270 – зі складів, баз, магазинів, 

62 – з квартир; 

83 – з будинків; 

 20 – з автомобілів; 

39 грабежів; 

8 розбоїв; 

251 шахрайство; 

41 хуліганство;  

26 незаконних заволодінь транспортними засобами, у т.ч. 15 – 

автомобілями. 

 

Реалізація комплексу заходів сприяла документуванню у 2022 році 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї. 
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Так, минулого року поліцією області виявлено 168 кримінальних 

правопорушень, пов`язаних із незаконним поводженням зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами, незаконним виготовленням, 

переробкою чи ремонтом вогнепальної зброї або незаконним виготовленням 

бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв. Розкрито 151 таке 

кримінальне правопорушення. 

Із незаконного обігу вилучено 138 одиниць вогнепальної зброї, близько 

15 тис. набоїв, а також близько 100 гранат, мін та боєприпасів. 

 

 
 

Поряд з цим, у 2022 році посилено проводилась робота, спрямована на 

припинення поширення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів, зокрема через мережу Інтернет. 

 

За звітний період викрито на 77,9% (з 413 до 733) більше наркозлочинів, 

ніж за 2021 рік. Зросла кількість розкритих таких кримінальних правопорушень 

на 79,6% (з 313 до 562).  
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Виявлено на 70% (з 174 до 296) більше фактів збуту наркотичних речовин, 

на 89% (з 184 до 348) – фактів їх зберігання, на 75,7% (з 37 до 65) – фактів 

вирощування снотворного маку чи конопель. Також ліквідовано 6 місць для 

вживання наркотиків.  

Із загальної кількості задокументованих кримінальних правопорушень за 

фактами збуту наркотичних речовин, 37 кримінальних правопорушень пов’язані 

зі збутом наркотиків через Інтернет мережу. 

Також ліквідовано діяльність 13 телеграм-каналів, через які здійснювався 

продаж наркозасобів та реклама інтернет-крамниць з продажу наркотиків. 

Загальна кількість учасників зазначених каналів становила понад 8 тис. осіб.  

Викрито 14 осіб, які являлись «закладчиками» та організаторами телеграм-

каналів, яким в подальшому повідомлено про підозру. 

У месенджері «Телеграм» створено канал «DragHuntersIF», метою якого є 

співпраця громадян та працівників поліції, спрямована на виявлення випадків 

розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також 

належне реагування на такі дії. У чат створеного ресурсу небайдужі громадяни 

надають інформацію та повідомляють про осіб, причетних до розставлення 

закладок із наркотиками. 

По завершених слідчими кримінальних правопорушеннях вилучено понад 

13 кг наркотичних засобів та понад 7 кг психотропних речовин. 

 

Упродовж 2022 року зусилля працівників поліції області спрямовувались 

на протидію організованій злочинності. 

Так, у минулому році припинено діяльність 10 організованих злочинних 

груп, діяльність яких була пов’язана із вчиненням злочинів у сфері незаконного 

обігу наркотиків, зловживанням владою та службовим підробленням, 

вимаганням грошових коштів і вчиненням злочинів під виглядом надання 

платних медичних послуг з лікування від різного роду залежностей.  

Задокументовано 66 епізодів злочинних дій, учинених у складі 

організованих злочинних груп встановлено 34 особи, які входили до складу 

організованих злочинних груп. 

 

Загалом органами та підрозділами поліції ГУНП упродовж минулого року 

розслідувано 4 тис. 144 кримінальні правопорушення (торік – 4686), з яких до 

суду скеровано 4 тис. 113 (торік – 4654), в тому числі розслідувано: 

1934 тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення (торік – 1635), 

з яких до суду скеровано 1911 (торік – 1612); 

 

У сфері запобігання та протидії порушенням законодавства щодо 

збереження українських лісів протягом 2022 року слідчими поліції 

розслідувалося за ст. 246 КК України – 97 злочинів, оголошено особам про 

підозру у 39 кримінальних правопорушеннях, які скеровано до суду з 

обвинувальними актами. 

 

 



9 
 

Також уживались заходи, спрямовані на попередження та викриття 

злочинів за фактами порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 

КК України). 

Упродовж 2022 року слідчими підрозділами зареєстровано 29 

кримінальних правопорушень, передбачених ст. 240 КК України, з яких 17 – 

скеровано до суду. 

Загалом протягом звітного періоду у провадженні слідчих перебувало 45 

кримінальних правопорушень даної категорії, з них 17 направлено до суду з 

обвинувальним актом.  

 

У минулому році у порядку ст. 208 КПК України поліцейськими затримано 

247 осіб, яких безпосередньо виявлено на місці учинення злочину, чи на яку 

вказали очевидці, потерпілі, або за сукупністю ознак встановлено, що дана особа 

щойно скоїла злочин.  

За вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів затримано 210 

підозрюваних, що становить 85% від загальної кількості затриманих осіб.   

Всього протягом звітного періоду по кримінальних провадженнях 2493 

особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. На 

підставі внесених слідчими клопотань судами стосовно 658 осіб (або 26,4%) 

обрано запобіжні заходи, в тому числі:  

тримання під вартою – стосовно 240 або 36,5% підозрюваних; 

особисте зобов’язання – 173 або 26,3%;                             

домашній арешт – 196 або 29,8%; 

застава – 49 або 6,4 %. 

 

За закінченими розслідуванням кримінальними провадженнями 

забезпечено відшкодування 64,6% збитків, заподіяних кримінальними 

правопорушеннями (78 млн. 595 тис. грн.). 
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Для забезпечення відшкодування заподіяних злочинами збитків накладено 

арешт на майно на 79 % від завданих збитків.  
 

Проводилась робота щодо розшуку злочинців та встановлення осіб 

невпізнаних трупів. Так, упродовж 2022 року розшукано 183 особи, які 

переховувались від слідства і суду та встановлено особи 13 невпізнаних трупів. 

Поряд з цим, до органів поліції надійшли повідомлення про безвісне 

зникнення 312 громадян, з них розшукано 91 особу. 

У 2022 році поліція Прикарпаття спрямовувала зусилля на підвищення 

ефективності забезпечення публічної безпеки і порядку, зниження рівня 

вуличної злочинності, протидії домашньому насильству та профілактики 

дорожнього-транспортного травматизму. 

 

Відтак, забезпечено охорону публічного порядку та безпеки під час 

проведення понад 7 тис. масових заходів, у яких взяло участь близько 500 тис.  

громадян. До охорони публічного порядку було залучено близько 6 тис.  

поліцейських та 300 військовослужбовців Національної гвардії. Ужитими 

заходами порушень публічного порядку не допущено.  

 

Впродовж 2022 року на превентивних обліках ГУНП, як кривдник перебувало 

понад 3 тис. осіб. 

 

 
 

Загалом за звітній період до поліції області надійшло понад 12 тис. заяв і 

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

насильством. За результатами їх розгляду поліцейські склали 4 тис. 538 

адміністративних протоколів за порушення вимог ст. 173-2 (Вчинення 

домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання 

термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого 

тимчасового перебування) КУпАП. Крім того, поліцейськими ГУНП 

розслідувано 138 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 126-1 

(домашнє насильство) КК України.  
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При реагуванні на всі факти, пов’язані із домашнім насильством, винесено 

близько 2 тис. термінових заборонних приписів та судом винесено  14 

обмежувальних приписів стосовно кривдника. 

Завдяки вжитим заходам вдалося покращити безпекову ситуацію на 

автошляхах області. 

За 2022 рік на вулично-дорожній мережі Івано-Франківської області 

зареєстровано всього 3 450 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), що на 

19% менше, ніж у минулому році (2021 рік – 4 243 ДТП). 

Із загальної кількості ДТП зареєстровано 799 ДТП з потерпілими, що на 

9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік 876 ДТП). За 2022 

рік у ДТП: 

- загинуло 85 осіб, що на 29% менше, ніж у минулому році (2021 рік – 119 

осіб);  

- травмовано 1 023 особи, що на 9% менше, ніж у минулому році (2021 рік 

– 1130 осіб). 

 
Основними причинами ДТП є:  

 перевищення безпечної швидкості – 38,4%; 

 порушення правил маневрування – 34,7%; 

 недотримання дистанції – 6,2%; 

 порушення правил проїзду перехресть та залізничних переїздів –5,7%;  

 керування транспортним засобом у нетверезому стані – 6,4%. 

 

З метою зменшення аварійності на автошляхах області, де основною 

причиною ДТП є перевищення безпечної швидкості, в  місцях концентрації ДТП, 

функціонують вісім приладів фіксації правопорушень, які контролюють 

дотримання вимог правил дорожнього руху в автоматичному режимі. 
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Управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області 

Департаменту патрульної поліції НПУ (2-4 нарядами) постійно здійснюється 

контроль за швидкісним режимом транспортних засобів за допомогою приладу 

«TRUCAM», так протягом 2022 року зафіксовано 20 495 порушень. 

 

На постійній основі працівниками поліції здійснюються профілактичні 

заходи щодо забезпечення безпекової ситуації на автошляхах області. Завдяки 

вжитим заходам викрито 43 454 факти порушень безпеки дорожнього руху, за 

якими складено стосовно правопорушників адміністративні протоколи, зокрема 

2 тис. 487 щодо керування транспортними засобами в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 130 КУпАП). 

 

Протягом 2022 року ГУНП особлива увага приділялася створенню 

безпечного середовища для дітей, формуванню правової культури, 

налагодженню партнерських стосунків та формуванню довіри дітей до поліції, а 

також запобіганню вчинення дітьми правопорушень, попередження негативних 

явищ.  

Спостерігаються позитивні тенденції у профілактиці злочинів серед дітей. 

Так у 2022 році неповнолітніми та за їх участю на території області скоєно на 12 

кримінальних правопорушень менше, ніж у минулому році (2021 – 79). 

У скоєнні злочинів приймало участь 55 підлітків (в 2021 – 60), з яких:  

27 - учні середніх навчальних закладів; 

9 - студенти професійно-технічних закладів;   

6 - студенти вищих навчальних закладів; 

10 - не працюють і не навчаються.  

У звітному періоді на території області від кримінальних правопорушень 

потерпіло 117 дітей.  

Упродовж 2022 року працівниками підрозділів ювенальної превенції 

виявлено та задокументовано 2119 адміністративних правопорушень, із них 

173 – учинені дітьми.  

У 2022 році працівниками підрозділів ювенальної превенції виявлено та 

задокументовано 906 фактів неналежного виконання батьками або особами, що 

їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).  

Протягом 2022 року працівниками підрозділів ювенальної превенції 

виявлено та задокументовано 104 факти порушення правил торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими виробами, з них 94 - неповнолітнім 

особам (за ч. 2 ст. 156 КУпАП). Матеріали адміністративних справ направлено 

на розгляд адміністративних комісій. 

У 2022 році до територіальних  підрозділів поліції в області надійшло 162 

звернення щодо розшуку 181 зниклої дитини. Місцезнаходження усіх 

неповнолітніх встановлено. 

З метою вжиття першочергових заходів щодо встановлення 

місцезнаходження безвісно зниклих дітей інформацію щодо 28 дітей розміщено 

у соціальній мережі «Фейсбук». 
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Керівництво ГУНП постійно уживає заходи, спрямовані на формування 

професійного ядра органів та підрозділів поліції. 

 

З початку 2022 року прийнято 7 кандидатів, з яких 4 дільничних офіцерів 

поліції, 2 оперуповноважених кримінальної поліції, 1 поліцейський СРПП. 12 

кандидатів на службу, які успішно пройшли всі етапи конкурсу та поліцейською 

комісією рекомендовані до проходження служби в поліції на відповідні посади. 

Під час дії режиму воєнного стану конкурси на зайняття вакантних посад в 

ГУНП було тимчасово призупинено. З 14.11.2022 оголошено конкурс на 

заміщення 6 посад, із них 2 молодших інспектора-кінолога, 3 поліцейських 

сектору реагування патрульної поліції та 1 помічник чергового. 

 

Упродовж 2022 року, згідно з вимогами наказу МВС України від 

17.11.2015 № 1465 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських”, було здійснено ряд заходів по організації, підготовці 

та проведенню атестування поліцейських, за їх результатами відбулося 4 

засідання атестаційної комісії ГУНП, в яких прийняли участь 115 працівників 

(по жодному із них не прийнято рішення щодо пониження в посаді чи звільнення 

з поліції). Згідно із п. 6 ст. 57 Закону України “Про Національну поліцію” під час 

дії воєнного стану атестування поліцейських не проводиться. 

 

Також з метою забезпечення потреб Національної поліції України у 

кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних 

компетентно і відповідально виконувати свої обов’язки, на базі Тренінгового 

центру ГУНП проведено  три курси  короткострокового підвищення кваліфікації 

з 106 поліцейськими галузевих служб апарату та територіальних 

(відокремлених) підрозділів ГУНП, які призначалися на вищі посади, в тому 

числі на вищі керівні посади. 

В закладах вищої освіти МВС України всього пройшли навчання 352 

поліцейських галузевих службах апарату та територіальних (відокремлених) 

підрозділів ГУНП. 

 

Завдяки вжитим органами та підрозділами ГУНП організаційним та 

практичним заходам безпекова ситуація в області утримується на належному 

рівні. 

 

Поліція Прикарпаття і надалі здійснюватиме комплекс заходів щодо 

реалізації проєктів розвитку, функціональної розбудови, захисту прав і свобод 

громадян від протиправних посягань, посилення протидії кримінальній 

протиправності, забезпечення публічної безпеки і порядку, надання сервісних 

поліцейських послуг населенню, а також братиме активну участь у виконанні 

завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового 

режиму воєнного стану. 

 

 



14 
 

З цією метою Міністерством внутрішніх справ України та Національною 

поліцією України визначено наступні пріоритети діяльності поліції на 2023 рік: 

- відсіч та стримування збройної агресії російської федерації; 

- протидія найбільш актуальним для воєнного стану кримінальним 

правопорушенням; 

- безпечна громада та формування безпечного середовища; 

- розвиток інформаційних технологій, уніфікація зв`язку та кіберзахист; 

- розвиток систем внутрішнього контролю та запобігання корупції; 

- захист та розвиток кадрового потенціалу. 

 

 

Головне управління Національної поліції 

в Івано-Франківській області 


