
ЗВІТ  
ГУНП В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 12 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ 
 
 

2022 рік був насиченим загрозами та викликами для громади, органів 
державної влади та поліції Донеччини зокрема. Факторами, що могли 
негативно вплинути на криміногенну ситуацію в області стали:  

1) повномасштабне вторгнення російської федерації на територію 
України, проведення активних бойових дій та збільшення артилерійських і 
ракетних обстрілів населених пунктів, що призвело до: 

- окупації окремих територій Донецької області, 
- вимушеної передислокації окремих підрозділів поліції, 
- значної кількості постраждалих громадян, працівників органів 

державної влади, зокрема правоохороних органів, 
- збільшення чинників, що можуть сприяти незаконному обігу зброї; 
2) зростання рівня безробіття; 
3) значна міграція населення області та окремих населених пунктів;  
4) постійні загрози нормального функціонування обєктів критичної 

інфраструктури в наслідок авіо та ракетних обстрілів, зокрема відключення 
електоро-, газо- та водопостачання.  

Водночас, від початку введення в державі правового режиму воєнного 
стану, з метою недопущення вплипу наведених факторів на погіршення 
криміногенної обстановки, а також для стримування збройної агресії, 
забезпечення правопорядку та допомоги громадянам поліцією Донеччини, 
протягом 2022 року, окрім основних завдань, організовано та вжито 
необхідних заходів, зокрема: 

 розгорнуто діяльність Ситуаційного центру ГУНП в області та 
створено координаційний штаб з протидії збройної агресії у складі 
представників поліції області, Національної гвардії, Державної служби з 
надзвичайних ситуацій, Збройних сил, Військової служби правопорядку та 
Служби безпеки України. 

 проводилися оперативно-профілактичні відпрацювання населених 
пунктів щодо встановлення і протидії диверсійно-розвідувальним групам 
РОВ, представникам незаконних збройних формувань «ЛДНР» та їх 
посібникам; 

 забезпечено реєстрацію, збір первинних матеріалів та подальша 
передача за підслідністю кримінальних проваджень за фактами кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з військовими діями; 

 проводилися превентивні заходи щодо недопущення фактів 
мародерства, у т.ч. відповідних майнових злочинів на лінії розмежування та у 
«сірій зоні», а також документування таких злочинів на тимчасово окупованих 
територіях; 
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 сформовано та організовано щоденну роботу 215 нарядів поліції для 
забезпечення публічного порядку та безпеки, а також дотримання населенням 
комендантської години; 

 забезпечено виконання вимог командувача ОСУВ «Хортиця» та 
обласної військово-цивільної адміністрації щодо заборони продажу на 
території області алкогольної продукції; 

 організовано несення служби у відділеннях служб доставки «Нова 
пошта»; 

 взято участь в обстежені та облаштуванні понад 1200 бомбосховищ; 
 проводилися заходи щодо евакуації населення із зони активних 

бойових дій та визначення кількості населення у населених пунктах області; 
 у приміщеннях підрозділів поліції області облаштовано «Пункти 

незламності»; 
 створено спільні групи з числа парамедиків поліції області та 

представників ДСНС і швидкої медичної допомоги для оперативного 
виявлення постраждалих після авіаційних, ракетних і артобстрілів населених 
пунктів і об’єктів інфраструктури надання їм екстреної медичної допомоги та 
евакуації до медичних закладів; 

 створено спецекіпажі поліції «Білі Янголи», які доставляють 
гуманітарну допомогу та евакуюють людей з прифронтових населених 
пунктів, що піддаються постійним ворожим обстрілам; 

 разом із підрозділами ДСНС проводилися заходи з визначення 
класифікації боєприпасів, яким ворог наносить вогневі атаки, а також їх 
розмінування та утилізація 

 контрдиверсійні, оперативні та профілактичні заходи, спрямовані на 
виявлення ДРГ противника та їх ймовірних зв’язків, місць приховування зброї, 
встановлення колабораціоністів, а також евакуації населення та надання 
гуманітарної допомоги у деокупованих населених пунктах області. 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ 

 
ОБСТРІЛИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ  

За 12 місяців 2022 року зафіксовано 6 465 (з 24.02.2022 – 6 066) 
обстрілів. 

Обстрілам піддавалися 297 населених пунктів, пошкоджено 11 549  
(з 24.02.2022 – 11 428) об’єктів. 

 
РЕЄСТРАЦІЯ ТА РОЗГЛЯД ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ  

ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ ПОДІЇ 
 

За 12 місяців 2022 року до Єдиного обліку територіальних підрозділів 
поліції області зареєстровано 172 642 заяви та повідомлення про кримінальні 
правопорушення та інші події, що на 60% менше (або 258 503 матеріали), ніж 
за аналогічний період 2021 року, з них з ознаками кримінального 
правопорушення 40 532 або 23,5 % та 132 110 або 76,5 %.  
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За результатами розгляду зареєстрованих до ЄО заяв і повідомлень  
з ознаками кримінального правопорушення прийнято рішення: 

- зареєстровано до ЄРДР – 18 357 або 45,3 % (від заяв з ознаками 
кримінальних правопорушень); 

- прийнято рішення про приєднання до раніше облікованих 
кримінальних правопорушень – 19 675 або 48,5 %.  

За результатами розгляду зареєстрованих до ЄО заяв і повідомлень без 
ознак кримінальних правопорушень прийнято рішення (132 110): 

- розглянуто згідно із Законом України «Про звернення громадян» – 
130 120 або 98,5 % (від заяв без ознак кримінальних правопорушень); 

- складено адміністративних протоколів – 1 990 або 1,5 %. 
За результатами розглянутих заяв та повідомлень без ознак 

кримінальних правопорушень відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян» прийнято рішення (130 120): 

- списано до справи довідкою або вмотивованим рапортом – 110 150 або 
84,7 % (від розглянутих як звернення громадян); 

- приєднано до іншого ЄО – 3 057 або 2,3 %; 
- зареєстровано до ЄРДР при встановленні, що в таких відомостях 

містились ознаки кримінального правопорушення – 10 257 або 7,9 %; 
- передано за належністю до інших органів внутрішніх справ – 6 350 або 

4,9 %; 
- складено протоколів про адміністративні правопорушення – 92 або 

0,1 %; 
- рішення не прийнято – 214 або 0,2 %. 
 

РОЗКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 

За підсумками 12 місяців 2022 року відмічається зниження на 17,4 % 
кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень у порівнянні  
з аналогічним періодом 2021 року – 13 098 (-2 751), однак реєстрація тяжких 
та особливо тяжких правопорушень, навпаки, збільшилася на 72,7 % і 
складає 9 041 (+3 806). 
 

Правопорушення проти особи 
 

Зареєстровано 83 вбивства загальнокримінальної спрямованості, з них у 
78 особи встановлені та їм повідомлено про підозру.  

 

Тяжких тілесних ушкоджень було зареєстровано 94, з них у 91 особи 
встановлені та їм повідомлено про підозру. Із загальної кількості 
зареєстрованих тяжких тілесних ушкоджень 22 – зі смертельними наслідками, 
які розкрито та особам повідомлено про підозру. 
 

Також було зареєстровано 1 зґвалтування, в якому особу, причетну до 
скоєння злочину, встановлено та повідомлено про підозру. 
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- 49 гранатометів, 
- 6 кулеметів, 
- 54 автомати,  
- 21 пістолет, 
- 8 карабінів та гвинтівок, 
- 18 од. атипової зброї, 
- 364 гранати,  
- 417 інших боєприпасів, 
- 42 вибухові пристрої,  
- 48 066 од. набоїв різного 
калібру, 
- 24 940 г вибухових речовин 

Майнові правопорушення 
 

Протягом 2022 року було зареєстровано: 
- розбійних нападів – 11, розкрито – 8; 

 - грабежів – 49, розкрито – 43; 
- крадіжок – 2051, розкрито – 676; у т.ч. 763 крадіжок скоєно з квартир, 

приватних та садових будинків громадян, розкрито – 268;   
  

Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин 
Протягом 2022 року зареєстровано  

191 кримінальне правопорушення (без врахування 
закритих) за ч. 1 ст. 263 КК України.  

147 особам оголошено про підозру за 
скоєння 154 кримінальних правопорушень 
зазначеної категорії.  

З незаконного обігу було вилучено: 
- вогнепальної зброї – 156 од.; 
- боєприпасів – 48 889 од.; 
- вибухових речовин – 24 940 г. 
Проведено 5 оперативних закупок 

вогнепальної зброї боєприпасів та вибухівки в 
рамках 3 кримінальних проваджень.  

 

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів  
та психотропних речовин 

Зареєстровано 1 023 факти, пов’язані із незаконним обігом наркотичних 
та психотропних речовин, з них: за ст. 307 КК України – 649, ст. 309 КК 
України – 908, ст. 310 КК України – 38, ст. 317 КК України – 7. 

За 427 (-653) кримінальними правопорушеннями особам повідомлено 
про підозру. 

З незаконного обігу вилучено: 61 194 г канабісу, 2 809 г макової 
соломки, 3 г опію ацетильованого, 218 г метадону, 23 г метамфетаміну, 2509 г 
PVP, 209 г амфетаміну. 

 
Виявлення, документування та затримання осіб, причетних до 

незаконних збройних формувань 
Протягом 2022 року підрозділами поліції області встановлено та 

затримано 35 прибічників НЗФ. 
Повідомлено про підозру за ст. 256, 260 КК України 81 учаснику НЗФ та 

їх посібникам. Встановлено місцезнаходження та затримано 22 особи.  
Заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук 59 осіб  

за ст. 260 КК України. 
 

Протидія колабораційній діяльності 
З початку введення правового режиму воєнного стану на території 

області організовано та проводяться заходи з документування осіб, які можуть 
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бути причетними до співпраці з окупаційними військами, колабораційної, 
терористичної та іншої діяльності. 

За результатами проведених заходів до ЄРДР внесено 268 кримінальних 
проваджень, з яких:  

- 209 за ст. 111¹ КК України;   - 7 за ст. 436 КК України; 
- 26 за ст. 260 КК України;   - 1 за ст. 114 КК України; 
- 16 за ст. 1142 КК України;   - 1 за ст. 338 КК України. 
- 8 за ст. 111 КК України; 

 
Протидія кримінальним правопорушенням у сфері торгівлі людьми 

та суспільної моралі  
За 12 місяців 2022 року зареєстровано 62 кримінальні правопорушення  

у сфері торгівлі людьми та суспільної моралі, з них за: 
- 4 за ст. 303 КК України (Сутенерство); 
- 3 за ст. 149 КК України (Торгівля людьми); 
- 3 за ст. 301 КК України (Розповсюдження порнографії); 
- 41 за ст. 301-1 КК України (Одержання доступу до дитячої порнографії); 
- 11 за ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів 

та бланків). 
Оголошено про підозру 15 особам у рамках 62 кримінальних 

проваджень. Направлено до суду з обвинувальним актом матеріали 
42 кримінальних проваджень у відношенні 10 осіб.   

 
Виявлення та документування діяльності організованих злочинних груп 

За 12 місяців 2022 року задокументовано та припинено діяльність 
7 організованих злочинних груп, які діяли у сфері:  

- незаконного обігу наркотиків – 4,  
- незаконної порубки лісу – 1,  
- господарських відносин – 1, 
- вимагання – 1. 
До відповідальності притягується 28 осіб.  
Встановлено причетність до скоєння 56 кримінальних правопорушень,  

з яких 39 – категорії тяжкі та особливо тяжкі злочини. 
 

РОЗСЛУДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
ТА ПРОСТУПКІВ  

 

Протягом 12 місяців слідчими розслідувалось 94 830 кримінальних 
проваджень. З цієї кількості закінчено 8 609 кримінальних проваджень на  
8 721 правопорушення. Направлено до суду з обвинувальним актом 
1 135 кримінальних проваджень на 1 709 правопорушень. Прийнято рішення 
про закриття у 7 411 кримінальних провадженнях. 

В провадженні підрозділів дізнання перебувало 11 282 кримінальних 
провадження, з яких: 685 направлено до суду, закрито – 5 477.  
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Стан розслідування злочинів, пов’язаних з воєнним станом 
Розслідувалося 9 164 кримінальні провадження про злочини, пов’язані з 

воєнним станом, з яких:  
- 552 за ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України); 
- 2 073 за ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни); 
- 68 за ст. 349 КК України (Захоплення представника влади або 

працівника правоохоронного органу як заручника); 
- 312 за ст. 111¹ КК України (Колабораційна діяльність); 
- 2 за ст. 332² КК України (Порушення порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України та виїзду з неї);  
- 1 за ст. 258 КК України (Терористичний акт).  
За результатами досудового розслідування: 
- 322 особам повідомлено про підозру; 
- 213 кримінальних проваджень спрямовано до суду; 
- 110 проваджень зупинено та підозрюваних оголошено у розшук. 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ 

 

Адміністративно-правозастосовна діяльність 
Протягом 12 місяців 2022 року територіальними підрозділами поліції 

області виявлено 18 911 адміністративних правопорушень. Розглянуто та 
прийнято рішення по 13 377 справах. За 10 357 адміністративними справами 
накладено стягнення у вигляді штрафу. Загалом накладено штрафів на суму 
26 млн 222 тис. 125 грн.  

 
Охорона публічного порядку 

Для охорони публічного порядку та безпеки сформовано і забезпечено 
роботу нарядів поліції, які зокрема наближено до об’єктів інфраструктури, 
місць евакуації населення, а також націлено на дотримання населенням 
комендантської години у населених пунктах. 

Протягом року нарядами поліції: 
- виявлено 53 кримінальні правопорушення; 
- складено 509 адміністративних матеріалів; 
- встановлено 6 осіб, які перебували у розшуку; 
- встановлено 12 осіб, причетних до НЗФ; 
- виявлено 11 мобільних телефонів, що знаходилися у розшуку; 
- вилучено з незаконного обігу 6 767 л алкогольної продукції та 20 611 

пачок тютюнової продукції. 
Крім цього, організовано несення служби у відділеннях служби доставки 

«Нова пошта» в результаті чого до ЄО зареєстровано 1 391 матеріал, з яких: 
- 70 фактів вилучення зброї та боєприпасів; 
- 561 факт вилучення наркотичних засобів; 
- 679 фактів вилучення спиртних напоїв; 
- 51 факт вилучення тютюнових виробів; 
- 2 факти вилучення транспортних засобів; 
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- встановлено 6 осіб у розшуку; 
- 22 факти скоєння інших видів правопорушень. 
Складено 120 протоколів про адміністративні правопорушення  

(ч. 1 ст. 1645 КУпАП – 92, ст. 176 КУпАП – 27, ст. 177 КУпАП – 1). 
 

Робота груп реагування патрульної поліції 
Нарядами ГРПП виявлено понад 11,2 тис. адміністративних 

правопорушень, з яких за ст. 130 КУпАП – 1 974 (17,54%).  
Із загальної кількості адміністративних матеріалів, складених  

за ст. 130 КУпАП, 1 970 або 99,79 % направлено до суду для прийняття 
рішення. 

 
Організація діяльності блокпостів 

На території області організовано функціонування блокпостів через які 
протягом 2022 року пройшло понад 110 тис. од. вантажного транспорту, 
більше 3,3 млн легкового транспорту та понад 9 млн фізичних осіб. 

За результатом несення служби на блокпостах до ЄО було зареєстровано  
2 099 правопорушень, з них за 301 фактом інформацію внесено до ЄРДР (ч. 1 
ст. 263 КК України – 78, ч. 2 ст. 263 КК України – 3, ч. 1 ст. 309 КК України – 
211, ч. 1 ст. 185 КК України – 9). 

Встановлено 415 осіб, які можливо, причетні до незаконних збройних 
формувань. 

Затримано 90 осіб, які знаходилися у розшуку, з яких 78 – за скоєння 
злочинів та правопорушень, 12 – безвісті зниклі особи. 

Виявлено 860 фактів перевезення лікеро-горілчаної продукції без 
відповідних документів. Із незаконного обігу вилучено 166 642 л алкогольних 
напоїв на загальну суму понад 20 млн грн.  

 
Робота ювенальної превенції 

Спільно з представниками військово-цивільних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, соціальних служб, міжнародними і громадськими 
організаціями та волонтерами проводилися заходи щодо обов’язкової 
евакуації сімей з дітьми та роз’яснювальна робота серед батьків про 
можливості переміщення до безпечних регіонів України.  

З 24.02.2022 евакуйовано 2 365 родин (багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї 
та родини, які опинилися у складних життєвих обставинах), в яких 
виховується 7 404 дитина.  

У безпечні регіони України та за кордон евакуйовано 772 дитини, які 
проживали в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, навчально-
реабілітаційних центрах, навчально-оздоровчих центрах та інших 
комунальних закладах. 

У населених пунктах, які наближені до зони активних бойових дій або 
знаходяться під постійними обстрілами, залишаються мешкати 4 тис. дітей. 
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ПОШУК ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

Упродовж 12 місяців 2022 року проводилася робота з розмінування 
виявлених вибухонебезпечних предметів, пошуку, вилучення та 
знешкодження вкрай небезпечних боєприпасів, засобів підриву, саморобних 
вибухових пристроїв, а також проведення оглядів місць подій за фактами 
вибуху. За цей час здійснено 1 272 службові виїзди, з яких: 

- проведено 505 оглядів та фіксацій фактів вибухів (обстрілів, пожеж); 
- 466 з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів;  
- 75 перевірок підозрілих предметів на вибухобезпеку; 
- 27 на повідомлення про загрозу вибуху; 
- 33 профілактичні огляди; 
- 48 робіт в умовах полігону та інших слідчих дій; 
- 118 для участі в інший слідчих діях та розшукових заходах. 
За результатами проведених заходів вилучено 3 259 од. бойових 

припасів та їх частин, 33 240 г вибухової речовини, знищено 3 711 од. вкрай 
небезпечних боєприпасів та 21 159 г вибухових речовин. 

 
Таким чином, незважаючи на негативні фактори, комплексний підхід до 

організації роботи із запобігання та протидії злочинності, відсічі зброїної 
агресії, а також вірність Присязі Українському народові та самовіддіність 
працівників поліції Донеччини при виконанні поставлених завдань, дозволили 
контролювати криміногенну ситуацію та не допустити її загострення у 
2022 році. 

 
З огляду на наявні результати роботи з протидії злочинності та виклики 

сьогодення керівництвом Міністерства внутрішніх справ України та 
Національної поліції України, в умовах воєнного стану, визначено основні 
пріоритети оперативно-службової діяльності на 2023 рік, а саме: 

- вiдсiч та стримування збройної aгpecії рф; 
- протидiя найбiльш актуальним для воєнного стану кримiнальним 

правопорушенням; 
- безпечна громада та формування безпечного середовища; 
- розвиток інформаційних технологій, уніфікація зв’язку та кіберзахист; 
- розвиток системи внутрішнього контролю та запобігання корупції; 
- захист та розвиток кадрового потенціалу. 
 
 

ГУНП в Донецькій області 
 
 

 
 

 
 


