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1 РІВЕНЬ ДОВІРИ 

ОДНИМ ІЗ ГОЛОВНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ  
Є ДОВІРА ГРОМАДЯН 

Протягом 2021 року за допомогою до поліції 
області звернулися 
433 001 особа,  
що на  
10 142 більше, ніж у 2020 році  

47 334 
Повідомлення з ознаками 
кримінального 
правопорушення 

385 667 
Повідомлень без ознак 
кримінального 
правопорушення 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА РОЗКРИТТЯ  ЗЛОЧИНІВ: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ЄО 
ЄРДР 
Розкрито 

 
 

265533 

364783 
396223 405012 422859 

433001 

27414 23227 22321 21480 18911 15849 
8987 9360 9839 9015 8420 8403 



2 РОБОТА ПОЛІЦІЇ В СКЛАДІ ООС 

Упродовж 2021 року на території Донецької області відбулося  
1 814 обстрілів  
Постійним обстрілам зі стрілецької зброї  та мінометів піддаються населені пункти:  
Мар’їнка, Водяне, Луганське, Лебединське, Павлопіль, Пищевик, Новолуганське, Новотроїцьке, 
Авдіївка, Красногорівка. 

3 
Цивільні особи 

58 
Військово-
службовців ЗСУ 

ЗАГИНУЛО: 

7 
Цивільних осіб 

220 
Військово-
службовців ЗСУ 

ПОРАНЕНО: 

ПОШКОДЖЕНО: 

68 
Приватних 
будинків 

9 
Автомобілів 

8 
Нежилих 
споруд 

ДОКУМЕНТУВАННЯ  
УЧАСНИКІВ НЕЗАКОННИХ 
ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ 

99 
Особам оголошено 
про підозру 

64 
Особи затримано 

35 
Осіб оголошено  
в розшук 



РОЗДІЛ 2. РОБОТА ПОЛІЦІЇ В СКЛАДІ ООС 

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ  ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ 

135 
Кримінальних правопорушень 
зареєстровано 

128 
Кримінальних правопорушень, за якими 
особам повідомлено про підозру  

Кількість вилучених одиниць 
вогнепальної зброї 

24 
Пістолети 

24 
Одиниці 
атипової зброї 

18 
Гвинтівок  
та карабінів 

3 
Кулемети 

2 

7 
Автоматів 

914 
Гранат 

2 279 
Інших 
боєприпасів 

110 
Вибухових  
пристрої 

77219 
Набоїв  
різного калібру 

123,241 кг 
Вибухових  
речовин 

Кількість вилучених  
бойових припасів і вибухівки 

76 
Гранатометів 
(одноразового  
використання) 

Гранатомети 
(багаторазового використання) 



РОЗДІЛ 2. РОБОТА ПОЛІЦІЇ В СКЛАДІ ООС 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЛОКПОСТІВ 

Виявлено 
правопорушень  
 
фактів незаконного 
перевезення наркотичних 
речовин 
 
фактів незаконного обігу 
зброї і боєприпасів 
 
мобільних терміналів, що 
перебували в розшуку 
 
осіб, які перебували  
в розшуку за скоєння 
злочинів 

455 
 
 

198 
 
256 
 
314 

72 000 

ЧЕРЕЗ СПІЛЬНІ ОБ`ЄКТИ ПРОЙШЛО 

ЩОДОБОВО  
ДЛЯ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ НА 
БЛОКПОСТАХ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ: 

179 працівників поліції 

122 на стаціонарні пости 

 57   на мобільні пости 

2 980 000 6 400 000 



3 ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

За рік розкрито 8 403 правопорушення,  
з яких 2 738 тяжкі та особливо тяжкі 

МАЙНОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ОСОБИ 

зареєстровано 

90 розкрито 

91 

ВБИВСТВА 

зареєстровано 

115 розкрито 

116 

ТЯЖКІ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ 

зареєстровано 

13 розкрито 

13 

ЗГВАЛТУВАННЯ 

зареєстровано 

49 розкрито 

51 

РОЗБІЙНІ НАПАДИ 

зареєстровано 

218 розкрито 

223 

ГРАБЕЖІ 

зареєстровано 

3 436 розкрито 

6 951 

КРАДІЖКИ 

зареєстровано 

65 розкрито 

81 зареєстровано 

350 розкрито 

976 

ШАХРАЙСТВО НЕЗАКОННЕ  ЗАВОЛОДІННЯ  АМТ 

3 
скоєно на тимчасово 
непідконтрольній 
території 



РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП 

ЗА РІК  

24 ОЗГ  

задокументовано  
та припинено діяльність 
 
З НИХ:  
 

3  
З корумпованими  
зв`язками 
 

100 
Осіб притягуються  
до відповідальності 

220 
Кримінальних 
порушень 

ЯКІ ВЧИНИЛИ 
ВСТАНОВЛЕНО ЗБИТКІВ 4 138 000 грн. 

НАКЛАДЕНО АРЕШТ 19 035 000 грн. 



РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ  ЗЛОЧИННОСТІ 

ВИЛУЧЕНО: 

ПРОТИДІЯ  НАРКОЗЛОЧИННОСТІ Упродовж 2021 року 
рівень розкриття 
наркозлочинів  
збільшився  
та складає   72,0% 

Вилучено 86,770 кг      
           наркотичних речовин 
 

13,362 кг  
психотропних речовин 
 
вартість вилученого 

103 240 000 грн 

ЗА РІК 

84,176 кг 
Канабісу 

0,238 кг 
Макової соломки 

11,573 кг 
Амфетаміну 

14 г 
Опію 

27 г 
Метамфетаміну 

1,392 г 
Метадону 

1,613 кг 
Концентрату  
макової соломки 

за 

163 з них 

1 080 ПОВІДОМЛЕНО 
ПРО ПІДОЗРУ 

1068 особам 

кримінальними провадженнями 

збувальники 

1 501 
Факт зареєстровано 

396 
За збут 

З НИХ 



РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ  ЗЛОЧИННОСТІ 

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

ЗАВДАННЯ 

Реалізація державної політики в сфері протидії 
кримінальним правопорушенням, пов’язаним  
із торгівлею людьми, нелегальною міграцією, 
правопорушеннями в сфері суспільної моралі 

Боротьба зі злочинами, що пов’язані  
з вилученням органів людини  

Боротьба з торгівлею дітьми, зокрема з 
використанням сурогатного материнства 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

102 
Нелегальних мігранти виявлено 

3 іноземцям 

Скасовано посвідки на постійне 
проживання в Україні за скоєння 
тяжких злочинів 

2 
Особи отримали статус потерпілих  
від торгівлі людьми 

Зареєстровано      37 

Розкрито                29 

Кількість розкритих фактів 
в сфері суспільної моралі 

Кількість розслідувань 
щодо торгівлі людьми 

Зареєстровано      25 

Розкрито                25 



РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ  ЗЛОЧИННОСТІ 

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ 

ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

Розслідуваних 
протягом року 
кримінальних 
провадження 

193 

ПРОТИДІЯ  ХАБАРНИЦТВУ,  
РОЗКРАДАННЮ І РОЗТРАТАМ 

Направлено  
до суду 

129 
Розслідуваних 
протягом року 
кримінальних 
проваджень 

2 285 
Закінчено 
845 

Направлено до суду 
289 

ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ  
СЛУЖБОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

Розслідуваних 
протягом року 
кримінальних 
проваджень 

1 906 
Рішення 
прийнято 
за службовими 
злочинами 

742 



4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

РОБОТА ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ 

Складено адмінпротоколів 

4 560 осіб Поставлено на облік 

9 991 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО На території 
області функціонує 

34 

З метою своєчасного 
реагування на факти вчинення 
домашнього насильства  
в Маріупольському  
та Краматорському районних 
управліннях поліції ГУНП в 
Донецькій області з вересня 
2019 р. діють «Мобільні групи» -  
з реагування на повідомлення 
про вчинення домашнього 
насильства.  
 
 
ВКАЗАНИМИ  ГРУПАМИ  
ЗА 2021 РІК  
ЗДІЙСНЕНО  

4 040 виїздів, 

 прийнято 2 150 заяв,  

за якими  1 802 
громадянина притягнуто до 

відповідальності, винесено 605 
термінових заборонних приписів.  
 

 

4 039 
Злочинів розкрито 
протягом року 

43 364 
Адміністративних 
правопорушення 
виявлено 

331 Відкрито крим. проваджень 

770 
Порушень правил  
реалізації спиртних напоїв 

964 
Злочини вчинено в стані 
алкогольного сп`яніння 

399 
Фактів реалізації  
спиртних та тютюнових 
виробів неповнолітнім 

22 
Ліцензії анульовано 

ВЧИНЕНО ТА ВИЯВЛЕНО: 

поліцейських  
станції 

Службових 
кабінетів 
ДОП 75 



РОЗДІЛ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

РОБОТА  ГРУП  РЕАГУВАННЯ  ПАТРУЛЬНОЇ  ПОЛІЦІЇ 

ДТП 
зареєстровано 

4 870 Автопригод з 
постраждалими 

1 049 

Осіб загинуло 
114 

Порушень 
задокументовано в 
сфері забезпечення 
безпеки дорожнього 
руху 

40 570 
Факти керування 
транспортом  
у стані сп`яніння 

3 523 

133 555 
Повідомлень  зареєстровано 

117 738 
Виїздів на допомогу 

Час прибуття  груп реагування 
на місце події 

Особа травмована 
1 241 

На підставі аналізу  
аварійності організовано і проведено  

29 відпрацювань районів, де відмічалося 
погіршення рівня безпеки дорожнього руху,  
під час яких виявлено  

3 969 порушень у сфері безпеки  
дорожнього руху,  

203 з яких - керування транспортом у стані 
алкогольного або наркотичного сп’яніння 

8хв. 46с. 
 



5 ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ  СЕРЕД  ДІТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019-2022  

У межах Програми економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 2021 рік ГУНП в області 
було профінансовано заходи на загальну суму  
16 812 936  грн.  
Завдяки цим коштам проведено капітальне 
будівництво адмінбудівлі Мар`їнського ВП шляхом 
передачі субвенцій з обласного бюджету  державному 
бюджету.  

МЕТА:  
 
зниження дитячої 
злочинності, здійснення 
діяльності, спрямованої на 
реалізацію та захист прав  
і свобод дітей. 

ЩО ЗРОБЛЕНО: 
 
Створено 
111 шкільних служб порозуміння в закладах 
освіти.  
225 конфліктних ситуацій серед учнів вирішено.  
48 тренінгів для отримання навичок медіації 
проведено. 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ З ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ 
НАРКОМАНІЇ, БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ 
ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ПРЕКУРСОРІВ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2019-2021 
 
МЕТА:  
 
вирішення проблем,  
пов’язаних з розповсюдженням 
та зловживанням наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів, захист 
суспільного здоров'я, 
забезпечення безпеки держави 
від загрози поширення 
наркоманії, наркозлочинності 

 
на диспансерному обліку  
з діагнозом: 
 
- наркоманія – 5 319 осіб,  

- токсикоманія – 338 осіб;  
 
 
на профілактичному обліку 
 з діагнозом: 
 
- наркоманія – 5 219 осіб  
           (з них 24 підлітки), 
- токсикоманія – 406 осіб  
           (з них 8 підлітків). 
 
Наприкінці 2021 року 
замісну терапію отримували 
788 громадян.   
 



6 ВЗАЄМОДІЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

ЗА НАПРЯМКОМ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ ГУНП В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗДІЙСНЮВАЛО ВЗАЄМОДІЮ З: 

Міжнародний 
Комітет 
Червоного Хреста 

Програма 
Розвитку ООН 
(ПРООН); 

Міжнародна 
організація з 
міграції (МОМ); 

Протягом 2021 року на території Донецької області  
для працівників поліції в рамках проєктів та програм за ініціативою міжнародних організацій було проведено понад  

50 тренінгів, у яких взяли участь понад 363 працівники,  

21 зустріч, 9  круглих столів, 9 вебінарів та онлайн-зустрічей 

Управління ООН  
з обслуговування 
проєктів 



СТРУКТУРА ПОЛІЦІЇ  
ДОНЕЧЧИНИ 

ГУНП  
в Донецькій  
області 

Районні управління та відділи поліції 

5 

Підпорядковані  
відділи та відділення поліції   

Штатна чисельність 
атестованого складу 5 291 

4 965 
Фактична 
чисельність 

6 018 
Штатна 
чисельність 

ПЕРСОНАЛ ГУНП 

18 

7 ЗМІЦНЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Фактична чисельність 
атестованого складу 4 292 

Некомплект   
складає 

18,9% 


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4



Продажи
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1.2
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РОЗДІЛ 7. ЗМІЦНЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ 

Управління головної 
інспекції 27 

Час прибуття нарядів груп 
реагування на місце події 

У 2019 році керівництвом  
Національної поліції України  
розпочато   
пілотний проєкт  
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ  ОФІЦЕР 
ГРОМАДИ». 
 
МЕТА:  
тісна взаємодія поліцейського  
з територіальною громадою  
та орієнтація на її потреби. 
 
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ 
 – це працівник, який забезпечує 
порядок на території однієї громади та 
своєчасно реагує на її потреби. 
 
ЗА 2021 РІК 
 
Проєктом охоплено 18 громад  
42 поліцейських офіцера громади 
пройшли відповідну спеціалізацію, 
отримали сертифікат та несуть службу 
на 16 поліцейських станціях, 9 з яких 
вже підключено до ІНПН. 
У службовому користуванні 
поліцейських перебуває 41 одиниця 
службового транспорту (НПУ – 23, 
КМЄС – 5, ТГ – 13).  
  

У 2021 РОЦІ СТВОРЕНО НОВІ ПІДРОЗДІЛИ: 

Створено 4 сектори 
дотримання прав людини  
(пілотний проєкт «Custody 
Records» 

7 

Створено відділ 
розслідування злочинів, 
учинених в умовах 
збройного конфлікту 10 

Введено посади старший 
інспектор з первинної 
комунікації 
(проєкт «Прозорий офіс» 10 

СЛУЖБОВА  
ПІДГОТОВКА 

Підвищення кваліфікації  
на базі відомчих ЗВО пройшли 

1 191 поліцейський 
 
ПРОВЕДЕНО  

9 обласних змагань  
зі службово-прикладних  
та інших видів спорту 
 
 
ВЗЯТО УЧАСТЬ У  

8 змаганнях НПУ  
 

У 2021 році в межах мотиваційної програми МВС України Державною 
іпотечною установою для поліцейських області придбано  
2 квартири на загальну суму 2 014 600 грн. 
Крім цього, придбано  
4 службових квартири на загальну суму 1 918 184 грн. 

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ 

Введено 28 посад 
«поліцейський  
офіцер громади» 47 



8 БЕЗПЕКОВІ ПРОЄКТИ 

ПРОЄКТ “БЕЗПЕЧНИЙ БУДИНОК” 
Передбачає налагодження дієвої комунікації поліції  
та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
для ефективного вирішення локальних проблем. 
 
МЕТА: 
 
створення безпечних міст шляхом збільшення «безпечних 
осередків» та консолідації зусиль поліції та громадськості. 

56 
У 2021 році 

ПРОЄКТИ, ОРІЄНТОВАНІ НА ВЗАЄМОДІЮ З НАСЕЛЕННЯМ У СФЕРАХ  
ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 

257 
Створено з початку 
проєкту. 

Тонка синя лінія –  
соціальна ініціатива, якою представники 
громадянського суспільства висловлюють  
своє розуміння важливості дотримання закону  
та повагу до роботи поліції. 
 

МЕТА: 
 
взаємоповага, налагодження довірливих 
відносин із закладами та організаціями 
різного типу власності. 
 
 
Соціальний рух підтримали  

організацій та закладів 
різного типу 
та власності. 260 



РОЗДІЛ 8. БЕЗПЕКОВІ ПРОЄКТИ 

ПРОЄКТ “ПОЛІНА” 

профілактика  
домашнього  
насильства,  

миттєве реагування  
на повідомлення  

про домашнє 
 насильство. 

4 422 
Виїзди на повідомлення  
про домашнє насильство 

1 946 
Агресорів притягнуто до 
адміністративної відповідальності 

ЗА 2021 РІК: 

648 
Термінових заборонних 
приписів внесено 

ПРОЄКТ «РОЗКРИТТЯ ОСОБИСТОСТІ» 
 
 
 
зменшити криміногенне становище серед 
дітей, із застосуванням превентивних 
заходів, новітніх форм та методів роботи  
щодо попередження кримінальних  
правопорушень, скоєних підлітками,  
партнерство у напрямі профілактики  
правопорушень у підлітковому середовищі, що, як доведено практикою,  
є дієвим і гуманним засобом протидії злочинам серед неповнолітніх.  
 
Проєкт реалізовано за підтримки Програми Розвитку ООН з відновлення  
та розбудови миру у співпраці з БО БФ "КАРІТАС КРАМАТОРСЬК". 
 
За результатами проєкту розроблені програми, що визначають тип та характер 
особистості підлітків, які мають конфлікти із законом, з ознаками девіантної 
поведінки, та схильність до бродяжництва та систематичне залишення місця 
мешкання.  

ПРОЄКТИ, ОРІЄНТОВАНІ НА ВЗАЄМОДІЮ З НАСЕЛЕННЯМ У СФЕРАХ ПРОТИДІЇ  
ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 

МЕТА: 

Проведено опитування серед 350 дітей,  23 воркшопи з поліцейськими 
ювенальної превенції, до проєкту задіяно 23 працівники ювенальної 
превенції у проведенні воркшопів, 50 працівників ювенальної превенції 
пройшли онлайн навчання по роботі з методичними рекомендаціями. 
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III.ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ:  
 
запровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими особами «Custody Records» в органах і підрозділах поліції – 
запобігання незаконному затриманню осіб, удосконалення системи їх захисту від катувань і належного поводження, а також підвищення стандартів 
захисту прав поліцейських від можливих неправдивих звинувачень у неправомірних діях;  
забезпечення безпеки осіб, які постраждали від домашнього насильства – створення уніфікованого підходу до запобігання та протидії поліції 
на випадки домашнього насильства, реалізація заходів, спрямованих на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства, у тому 
числі шляхом ефективного функціонування мобільних груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства;  
безбар’єрність – доступність адміністративних будівель органів і підрозділів Національної поліції для людей з особливими потребами та 
оснащення їх необхідним програмним забезпеченням для вільного спілкування з людьми із порушенням слуху. 

II. БЕЗПЕКА ГРОМАДИ:  
 
створення безпечного середовища в територіальних громадах – реалізація принципу 
створення безпекового середовища в територіальних громадах у першу чергу шляхом посилення 
взаємодії органів та підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади (реалізація принципу «Community policing», зокрема 
шляхом запровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади», який передбачає забезпечення 
обслуговування кожної територіальної громади офіцером, який живе та працює на її території;  
створення поліцейських станцій у центрах безпеки як інфраструктурних об’єктів громад;  
оперативне реагування поліції на правопорушення – надання публічної послуги з 
оперативного реагування нарядів поліції на заяви та повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення та інші події (час прибуття наряду (екіпажу) поліції на місце події 
з моменту надходження звернення на лінію «102»);  
безпека громадян під час мирних зібрань – запровадження скандинавської моделі 
забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення мирних зібрань стане дієвим 
засобом реалізації демократичних принципів у поліцейській діяльності, забезпечення основних 
прав і свобод громадян, особливо в реалізації їх права на свободу зібрань;  
посилення безпечного освітнього середовища – реалізація проєктів «Шкільний офіцер 
безпеки», «Безпечна школа: посилення поліцейської присутності в освітніх закладах», 
упровадження моделі «Барнахус», «Розшук дітей: система екстреного оповіщення через 
мобільних операторів». 

I. ЦИФРОВІЗАЦІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ:  
 

безпечна країна – комплексне 
впровадження системи цифрових та 
інформаційних технологій, створення  
та розвиток системи відеоспостереження 
та відеоаналітики;  
розвиток та удосконалення 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Інформаційний портал 
Національної поліції України». 
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 V. ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ:  
 
виявлення та припинення фактів розповсюдження наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів безконтактним шляхом з використанням мережі 
всесвітнього доступу Інтернет, настінних графіті тощо;  
боротьба з кіберзлочинністю – протидія кримінальним правопорушенням, вчиненим у сфері 
високих інформаційних технологій, створення безпечного кіберпростору;  
підвищення ефективності боротьби з майновими злочинами – протидія злочинності, 
пов’язаної з посяганням на майно громадян (крадіжки з квартир та іншого житла, кишенькові 
крадіжки, шахрайства, грабежі), з якою щоденно зіштовхуються громадяни. 
 
 
 
 
VI. ЛОГІСТИКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  
 
реалізація мотиваційного пакету соціального 
забезпечення поліцейського з метою  
підвищення рівня задоволеності службою у поліції  
та 3 якості побутових стандартів, у тому числі  
враховуючи реалізацію проєкту «Забезпечення 
 житлом особового складу поліції на умовах 
 фінансового лізингу»;  
підвищення рівня енергоефективності  
адмінбудівель поліції – економія видатків  
державного бюджету на енергоутримання адмінбудівель, забезпечення їх ефективного та 
незалежного функціонування в умовах дефіциту паливоенергетичних ресурсів;  
ресурсне забезпечення підрозділів поліції в зоні проведення Операції об’єднаних сил – 
належне матеріально-технічне забезпечення підрозділів поліції, що залучаються до виконання 
завдань. 

IV. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ:  
 
упровадження систем відеофіксації порушень 
правил безпеки дорожнього руху, у тому числі 
збільшення кількості комплексів автофотофіксації 
порушень ПДР – розбудова системи автоматичної 
фіксації порушень ПДР для виявлення нових видів 
порушень та зменшення рівня аварійності на 
дорогах;  
покращення оснащення підрозділів 
патрульної поліції для забезпечення безпеки 
дорожнього руху – забезпечення 100% 
патрульних поліцейських сучасними моделями 
нагрудних відеокамер для безперервної 
відеофіксації під час несення служби»; 
застосування поліцією автомобілів «Фантом», які 
забезпечують фіксацію порушень правил 
дорожнього руху в русі та контроль швидкості 
рухомих ТЗ, а також відслідковування 
місцезнаходження патрульного автомобіля; 
упровадження в діяльність поліції електромобілів;  
габаритно-ваговий контроль – збереження 
автошляхів держави. 
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