
1. Міністерство внутрішніх справ України100

Звіт 

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

(найменування головного розпорядника)(КПКВК ДБ)

2. 1007000 Національна поліція України

3.

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

1007010 Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України0310

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

 1 Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз.

 2 Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни.

 3 Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.

Мета бюджетної програми5.

Організація і координація діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання  публічної безпеки і порядку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Забезпечення належного функціонування органів та підрозділів Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою7.
тис. гривень
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разом
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

10987654321

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

разом
загальний 

фонд

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення 

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

11

Усього  1 051 092,1  1 051 092,1  1 051 092,1  1 051 092,1

 1344,0  1344,0 1028436,1 1028436,1 1  1027092,1  1027092,1Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат 

Національної поліції України

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 

паспорті бюджетної програми

-1344,0 -1344,0 22656,0 22656,0 2  24000,0  24000,0Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 

паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2021 року пояснюється тим, що у зв'язку із зменшенням кількості звільнених осіб, які 

мали право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні, фактично грошової допомоги виплачено менше.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код 

державної 

цільової

програми

Назва державної цільової програми

11109876543

разом
спеціальний

фонд

загальний

фондразом
спеціальний

фонд

загальний

фондразом
спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

21

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання9.

11

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру
Показники

№

з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної 

програми

разом
загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1 2 3 4 8 9 10 12 13765

разом
спеціаль-

ний фонд

загальний 

фонд
разом

спеціаль-

ний фонд

загальний 

фонд

1 затрат

Кількість департаментів, 

управлінь та відділів

од. Внутрішньогосподарський 

облік

 34  34  2 2 1  32  32

Штатна чисельність державних 

службовців та працівників

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 396  396 -4-4 2  400  400



3

Штатна чисельність 

поліцейських, які беруть участь в 

ООС

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 13  13 3  13  13

Штатна чисельність 

поліцейських, які не беруть участь 

в ООС

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 2127  2127 -60-60 4  2187  2187

Прогнозована чисельність  

державних службовців та 

працівників (чоловіків)

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 129  129 -8-8 5  137  137

Прогнозована чисельність  

державних службовців та 

працівників (жінок)

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 238  238 -25-25 6  263  263

Прогнозована чисельність 

поліцейських (чоловіків), які  

беруть участь в ООС

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 13  13 7  13  13

Прогнозована чисельність 

поліцейських (чоловіків), які не 

беруть участь в ООС

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 1260  1260 -127-127 8  1387  1387

Прогнозована чисельність 

поліцейських (жінок), які не 

беруть участь в ООС

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 647  647 -153-153 9  800  800

Кількість працівників поліції, що 

матимуть право на виплату 

одноразової грошової допомоги 

при звільненні зі служби

осіб Внутрішньогосподарський 

облік

 79  79 -41-41 10  120  120

Кількість відряджень в межах 

України

од. Внутрішньогосподарський 

облік

 2084  2084  307 307 11  1777  1777

Кількість відряджень за кордон од. Внутрішньогосподарський 

облік

 110  110 -34-34 12  144  144

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пункту 1 проведенням організаційно-штатних змін;

до пунктів 2, 4-6, 8-9 проведенням організаційно-штатних змін та неукомплектованістю штатних посад;

до пунктів 10 зменшенням кількості поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби;

до пункту 11 службовою необхідністю термінових виїздів оперативних підрозділів;

до пункту 12 введенням обмежень щодо запланованих відряджень, у зв'язку з проведенням карантинних заходів, та правил в'їзду до іноземних країн.

2 продукту

Кількість людино-днів 

перебування у відрядженні в 

межах України

днів Внутрішньогосподарський 

облік

 5  5 1  5  5

Кількість людино-днів 

перебування у відрядженні за 

кордоном

днів Внутрішньогосподарський 

облік

 3  3 2  3  3

Кількість виконаних доручень, 

скарг та звернень громадян

од. Внутрішньогосподарський 

облік

 76000  76000  1000 1000 3  75000  75000
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Кількість розроблених 

нормативно-правових актів

од. Внутрішньогосподарський 

облік

 52  52 4  52  52

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пункту 3 збільшенням вхідної кореспонденції, показник не підлягає точному прогнозуванню.

3 ефективності

Середньомісячні витрати на 

заробітну плату державного 

службовця, працівника

грн. Внутрішньогосподарський 

облік

 29746,8  2975 1  26771,8

Середньомісячні витрати на 

грошове забезпечення 

поліцейського

грн. Внутрішньогосподарський 

облік

 32284,8  4198,2 2  28086,6

Середній розмір витрат на 

виплату одноразової грошової 

допомоги при звільненні зі 

служби

грн. Внутрішньогосподарський 

облік

 286784,7  86784,7 3  200000

Вартість одного людино-дня 

перебування у відрядженні в 

межах України

грн. Внутрішньогосподарський 

облік

 660 4  660

Вартість одного людино-дня 

перебування у відрядженні за 

кордоном

грн. Внутрішньогосподарський 

облік

 10000 5  10000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пунктів 1-2 наявною неукомплектованістю посад;

до пункту 3 показник не підлягає точному прогнозуванню, нарахування одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби здійснюється з фактичного розміру 

грошового забезпечення поліцейських, що мають право на вказану виплату, отриманого у місяці звільнення. Оскільки більшість звільнених поліцейських, які мали право 

на одноразову грошову допомогу при звільненні мали вислугу років понад 20 років, тому середній розмір виплати збільшився.

4 якості

Рівень довіри населення до 

поліції

відс. Внутрішньогосподарський 

облік

 44 -1 1  45

Питома вага прийнятих 

нормативно-правових актів у 

загальній кількості розроблених

відс. Внутрішньогосподарський 

облік

 100 2  100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пункту 1 значення показника суттєво залежить від соціальних, економічних, політичних та інших факторів, що значно ускладнює його прогнозування, При цьому, 

відхилення показника не значне та перебуває у межах статистичної похибки соціологічного дослідження.

Аналіз стану виконання результативних показників
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Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Національна поліція України забезпечує виконання завдань та функцій, визначених Законом 

України "Про Національну поліцію" в обов'язковому обсязі відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою 1007010.

Касові видатки загального фонду за 2021 рік становлять 1051092,1 тис. грн.

Зменшення фактичних результативних показників в частині прогнозованої чисельності поліцейських, державних службовців та працівників  пояснюється 

неукомплектованістю штатних посад.

Кількість поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби не підлягають точному прогнозуванню. Збільшення 

середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби пояснюється нарахуванням вказаної допомоги з фактичного розміру 

грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення. 

Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення поліцейського, заробітну плату державного службовця, працівника пояснюється наявною 

неукомплектованістю посад в центральному органі управління Національної поліції. 

У зв'язку із проведенням карантинних заходів та правил в'їзду до іноземних країн зменшилась кількість відряджень за кордон на 23,6% від запланованих. 

У зв'язку із необхідністю термінових виїздів оперативних підрозділів поліції збільшилась кількість відряджень в межах України.

Протягом 2021 року Національною поліцією прийнято 52 (100 % від запланованих) нормативно-правових акта з питань діяльності Національної поліції України, 

які розроблено як з власної ініціативи, так і з метою реалізації прийнятих законів України впродовж 2021 року, а саме: 1 Закон України, 7 постанов Кабінету 

Міністрів України та 44 накази Міністерства внутрішніх справ України.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.
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Бюджетна програма 1007010 "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та інші 

види забезпечення належного функціонування Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів. 

Незважаючи на дестабілізуючі фактори, постійне залучення особового складу Національної поліції до реалізації карантинних заходів, забезпечення публічної 

безпеки і порядку під час масових заходів, поліцією у 2021 році в цілому забезпечено стабілізацію криміногенної ситуації та не допущено її загострення. 

Діяльність за програмою проводилася на забезпечення розвитку публічного, універсального та максимально функціонального правоохоронного органу, діяльність 

якого базується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, 

безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

Упродовж 2021 року, поряд з прийняттям управлінських рішень, спрямованих на посилення протидії кримінальній протиправності, реалізовано структурні 

перетворення.

Зокрема, продовжено реалізацію проєкту "Поліцейський офіцер громади". 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.

Водночас з метою надання якісних поліцейських послуг у територіальних громад та створення належних умов праці поліцейських, Національною поліцією, за 

сприяння місцевих органів самоврядування відкриваються "Поліцейські станції".  В усіх областях держави вже функціонує 877 поліцейських станцій, з яких 26 - у 

центрах безпеки.

Крім того, Національною поліцією вживалися заходи щодо застосування в місцях несвободи системи "Custody Records" - 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. Пілотний проєкт "Custody Records" запроваджено в 16 підрозділах поліції Київської, Харківської, Тернопільської, 

Вінницької, Волинської, Сумської та Рівненської областей.

За ініціативи Національної поліції, у 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 понад 41,3 тис. камер відеоспостереження, у тому числі 4,2 тис. 

камер  з функцією відеоаналітики.

Систематичне вивчення громадської думки дозволяє оцінити тенденції рівня довіри суспільства до поліції, основні проблеми у сфері правоохоронної діяльності, 

які турбують громадян та зосередитись на їх вирішенні.

У 2021 року проведено соціологічне вивчення громадської думки щодо оцінки рівня довіри до Національної поліції на загальнодержавному рівні, сприйняття 

громадянами її діяльності та основні очікування щодо неї в майбутньому.

За результатами дослідження довіру до Національної поліції висловили 44% громадян, при цьому основними причинами такого ставлення назвали особистий 

позитивний досвід взаємодії та досвід своїх родичів або знайомих, а також ввічливе спілкування та доброзичливість поліцейських, оперативність реагування, 

позитивну інформацію у ЗМІ тощо.

Установлено, що 67% громадян почувають себе у безпеці за місцем їхнього проживання. Водночас 53% респондентів зазначили, що в районі їхнього проживання 

цілком ймовірно стати жертвою злочину. Серед таких злочинів громадяни в першу чергу називали крадіжки, зокрема з помешкань, на вулиці або у транспорті, а 

також нерідко повідомляли про розповсюдження наркотиків та телефонні шахрайства.

Сильними сторонами поліції громадяни називали омолодження кадрів, матеріально-технічне оснащення та зовнішній вигляд, оперативність реагування та 

бажання допомогти.
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Найбільш ефективною у своїй роботі на думку більшості опитаних є служба "102", патрульні поліцейські, працівники оперативних підрозділів та дільничні 

поліцейські.

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 в Національній поліції продовжено розвиток  своєї авіації та поліції на воді.

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. 

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.

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").

У 2021 році 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" вже виконують завдання за призначенням.

Вжитими заходами вдалося дещо покращити безпекову ситуацію на автошляхах держави. Так, при зростанні на 14% загальної кількості дорожньо-транспортних 

подій, числа ДТП з постраждалими знизилася на 6%. При цьому, зменшилася кількість як загиблих в ДТП осіб (на 9%) так і травмованих у таких подіях (на 7%).

У 2021 році в державі  відбулося понад 105 тис. акцій та масових заходів, в яких взяли участь понад 9 млн громадян. У своїй переважній більшості ці заходи 

проходили спокійно, без грубих порушень публічного порядку.

Під час проведення таких заходів 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. На теперішній 

час групи комунікацій залучаються під час проведення масових заходів в усіх регіонах держави.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Юрій ЛУБКОВИЧДержавний секретар МВС України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)


