
1. Міністерство внутрішніх справ України 100 

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) 

1007020 Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України 0310 

(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 програми 5. 

Реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання в 

межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

 1  Забезпечення реагування на заяви і повідомлення громадян про правопорушення та інші події. 

 2  Протидія організованій злочинності та убезпечення масових заходів. 

 3  Протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування 

нарколабораторій. 

 4  Розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насильницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь 

транспортними засобами. 
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 5  Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. 

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 7. 

разом 
загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом 
загальний  

фонд 

Касові видатки (надані кредити з бюджету) 
Відхилення  № 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів* 

11 

Усього  33 526 972,0  919 073,4  34 446 045,4  33 526 888,1  4 250 777,4  37 777 665,5 -83,9  3 331 704,0  3 331 620,1 

 1067005,9 -326682,5  740323,4  32384559,5  1117449,8  31267109,7  50443,9  1  31593792,2  31644236,1 Виконання функцій і завдань покладених на Національну поліцію 

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

бюджетної програми 

Відхилення в частині загального фонду пояснюється необхідністю здійснення перерозподілу кошторисних призначень на інші напрями використання бюджетних коштів, 

ураховуючи пріоритети першочергових заходів. 

Відхилення у частині спеціального фонду пояснюється тим, що протягом року органами та установами поліції отримана благодійна допомога в грошовій та натуральній формі, 

міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України та інших органів державної 

влади до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів. 

 1908,3  1908,3  332322,9  332322,9  2  330414,6  330414,6 Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати 
працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ 

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

бюджетної програми 

Відхилення пояснюється тим, що виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького 

складу органів внутрішніх справ проводиться на фактичну кількість випадків, які дають право на її отримання виходячи з розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом 

для працездатних осіб на час виплати такої допомоги. 

 133063,3  133063,3  439438,3  439438,3  3  306375,0  306375,0 Виплата 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 

Показник не підлягає точному прогнозуванню. Відхилення пояснюється тим, що 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. 

-41949,7  12327,4 -29622,3  98709,0  10667,8  88041,2  52617,5  4  75713,8  128331,3 Організація відпочинку, оздоровлення та дозвілля в державних установах  
(дитячих закладах оздоровлення та дошкільних навчальних закладах, що належать 

до сфери управління Національної поліції) 

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

бюджетної програми 

Відхилення в частині загального фонду пояснюється збільшенням асигнувань загального фонду бюджету на заробітну плату працівників дитячих закладів оздоровлення та  

тис. гривень 
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дошкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління Національної поліції. 

Відхилення в частині спеціального фонду пояснюється зменшенням надходжень від основного виду діяльності за спеціальним фондом через карантинні обмеження у зв'язку з 

поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 2731509,7  183424,1  2914933,8  3622041,2  2731509,7  890531,5  5  707107,4  707107,4 Придбання спеціалізованих транспортних засобів та озброєння 

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

бюджетної програми 

Відхилення пояснюється перерозподілом кошторисних призначень з інших напрямів матеріально-технічного забезпечення, ураховуючи пріоритети  першочергових заходів. 

Відхилення в частині спеціального фонду пояснюється тим, що протягом року органами та установами поліції отримана благодійна допомога, міжнародна технічна допомога, 

відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади до сфери управління Національної поліції України, а 

також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 

 13267,6 -0,1  13267,5  94574,5  13267,6  81306,9  6  81307,0  81307,0 Придбання та будівництво житла 

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

бюджетної програми 

За результатами проведення процедури закупівель економія коштів загального фонду державного бюджету складає  0,1 тис. грн. 

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється тим, що протягом року органами та установами отримана благодійна допомога (пайова участь), а також надійшла субвенція з 

місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 

 268506,6 -1,7  268504,9  501984,6  268506,6  233478,0  7  233479,7  233479,7 Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція адміністративних, спеціальних 

та інших об'єктів поліції 

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

бюджетної програми 

За результатами проведення процедури закупівель економія коштів загального фонду державного бюджету складає  1,7 тис. грн. 

Відхилення у частині спеціального фонду пояснюється тим, що протягом року органами та установами поліції отримана благодійна допомога в грошовій та натуральній формі, 

міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України та інших органів державної 

влади до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів. 

 64,4 -55,2  9,2  141706,0  64,4  141641,6  8  141696,8  141696,8 Забезпечення житлом поліцейських на умовах фінансового лізингу 

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

бюджетної програми 

Відхилення пояснюється тим, що укладено договорів компенсації частини лізингових платежів органами та установами поліції у кількості меншій ніж планувалось. 

Відхилення в частині спеціального фонду пояснюється тим, що в зв'язку з достроковим розірванням договорів фінансового лізингу на рахунки органів та підрозділів поліції 

відшкодовано частину вартості житла. Зазначені кошти перераховано лізингодавцю за іншими договорами. 

-2233,4 -2233,4  30638,4  30638,4  9  32871,8  32871,8 Виплата грошової компенсації поліцейським за найм житла 

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

бюджетної програми 

Відхилення пояснюється зменшенням середньомісячного розміру виплати грошової компенсації за найм житла. 

-1409,8 -1409,8  2589,9  2589,9  10  3999,7  3999,7 Проведення спортивно-масових заходів у Національній поліції України 
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Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми 

Відхилення пояснюється тим, що два спортивно-масові заходи НПУ не було проведено у зв'язку з встановленням "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в 

Україні. 

-755975,3 -755975,3  60024,7  60024,7  816000,0  11  816000,0 Впровадження системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі 

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

бюджетної програми 

Фактично зафіксовано меншу кількість правопорушень ніж заплановано, оскільки не відбулося розширення мережі камер автоматичної фіксації, яке планувалося. 

23 травня 2021 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов". Реалізація 

механізмів, закладених у Законі, дозволила зменшити кількість постанов, що направляються на друк та надсилання. 

 49274,8 -424,3  48850,5  69064,5  49274,8  19789,7  12  20214,0  20214,0 Реалізація проєкту "Створення системи швидкого реагування на інформацію про 

злочини і події у Львові"  (далі - реалізація проєкту у Львові) 

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

бюджетної програми 

За результатами проведення процедури закупівель економія коштів загального фонду державного бюджету складає  424,3 тис. грн. 

Відхилення в частині спеціального фонду пояснюється тим, що протягом року внесено зміни до кошторису ГУНП у Львівській області для реалізації проєкту. 

 12,0  12,0  12,0  13  12,0 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування 
заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на 

тимчасово окупованій території Луганської області) 

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 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

2 1 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 9. 

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 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 

1 затрат 
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Кількість органів та установ 

Національної поліції 

од. Постанова КМУ від 16.09.2015 № 

730, внутрішньогосподарський 

облік 

 67  67  1  67  67 

Кількість органів та установ 

Національної поліції та МВС, щодо 
яких здійснюються заходи з 

ліквідації (припинення) 

од. Наказ МВС України від 

13.01.2017 №10, 

внутрішньогосподарський облік 

 240  240 -121 -121  2  361  361 

Кількість спеціальних установ 

поліції (ізоляторів тимчасового 

тримання) 

од. Внутрішньогосподарський облік  126  126 -7 -7  3  133  133 

Штатна чисельність державних 

службовців та працівників 

осіб Внутрішньогосподарський облік, 

штат 

 12947  669  13616  76  76  4  12871  669  13540 

Штатна чисельність поліцейських, 

які беруть участь в ООС 

осіб Внутрішньогосподарський облік, 

штат 

 2686  2686  5  2686  2686 

Штатна чисельність поліцейських, 

які не беруть участь в ООС 

осіб Внутрішньогосподарський облік, 

штат 

 114035  114035 -773 -773  6  114808  114808 

Штатна чисельність поліцейських, 

які перебувають у складі 

національного контингенту та 

національного персоналу в 
міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки 

осіб Внутрішньогосподарський облік, 

штат 

 20  20 -15 -15  7  35  35 

Прогнозована чисельність 

державних службовців та 

працівників (чоловіків) 

осіб Внутрішньогосподарський облік, 

штат 

 3785  69  3854 -915 -315 -600  8  4100  669  4769 

Прогнозована чисельність 

державних службовців та 

працівників (жінок) 

осіб Внутрішньогосподарський облік, 

штат 

 8451  600  9051  351 -249  600  9  8700  8700 

Прогнозована чисельність 

поліцейських (чоловіків), які беруть 

участь в ООС 

осіб Внутрішньогосподарський облік  2411  2411  10  2411  2411 

Прогнозована чисельність 

поліцейських (жінок), які беруть 

участь в ООС 

осіб Внутрішньогосподарський облік  275  275  11  275  275 

Прогнозована чисельність 

поліцейських (чоловіків), які не 

беруть участь в ООС 

осіб Внутрішньогосподарський облік  73769  73769 -14265 -14265  12  88034  88034 

Прогнозована чисельність 

поліцейських (жінок), які не беруть 

участь в ООС 

осіб Внутрішньогосподарський облік  24394  24394  1401  1401  13  22993  22993 



6 

Прогнозована чисельність 

поліцейських (чоловіків), які 
перебувають у складі національного 

контингенту та національного 

персоналу в міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки 

осіб Внутрішньогосподарський облік  19  19 -12 -12  14  31  31 

Прогнозована чисельність 

поліцейських (жінок), які 

перебувають у складі національного 

контингенту та національного 
персоналу в міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки 

осіб Внутрішньогосподарський облік  1  1 -3 -3  15  4  4 

Кількість випадків, які дають право 

на отримання одноразової грошової 

допомоги в разі загибелі (смерті) чи 

втрати працездатності поліцейських, 

колишніх осіб рядового і 

начальницького складу органів 

внутрішніх справ 

од. Внутрішньогосподарський облік  1268  1268  221  221  16  1047  1047 

Кількість працівників поліції, що 

мають право на виплату одноразової 

грошової допомоги при звільненні зі 

служби 

осіб Внутрішньогосподарський облік  4195  4195  736  736  17  3459  3459 

Загальна кошторисна вартість 

капітального ремонту 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 189837  189837  18  189837  189837 

Загальна кошторисна вартість 

будівництва житлового об'єкта 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 52469,6  52469,6  19  52469,6  52469,6 

Витрати на будівництво житлового 

об'єкта у поточному році 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 10000  3360  13360  5360  2000  3360  20  8000  8000 

Загальна кошторисна вартість 

реконструкції гуртожитку ГУНП в 
Луганській області під житловий 

будинок 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 30058,3  30058,3  21  30058,3  30058,3 

Витрати на реконструкцію 

гуртожитку ГУНП в Луганській 
області під житловий будинок в 

поточному році 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 15982,8  15982,8  22  15982,8  15982,8 

Витрати на реставрацію 

адміністративної будівлі ГУНП в 
Чернівецькій області (пам'ятка 

архітектури) 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 3000  1635,9  4635,9  1635,9  1635,9  23  3000  3000 
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Загальна кошторисна вартість 

будівництва адміністративних, 

спеціальних та інших об'єктів 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 68880,2  68880,2  24  68880,2  68880,2 

Загальна кошторисна вартість 

реконструкції адміністративних, 

спеціальних та інших об'єктів 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 100216,8  100216,8  25  100216,8  100216,8 

Загальна кошторисна вартість 

капітального ремонту житлових 

об'єктів 

тис.грн. Проєктно-кошторисна 

документація, акти виконаних 

робіт 

 10200,1  10200,1  26  10200,1  10200,1 

Витрати на розробку комплектів 

проєктно-кошторисних 

документацій на будівництво 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

тис.грн. Договори, акти виконаних робіт  614,9  473  1087,9  473  473  27  614,9  614,9 

Витрати на розробку комплектів 

проєктно-кошторисної документації 

на реконструкцію адміністративних, 

спеціальних та інших об'єктів 

тис.грн. Договори, акти виконаних робіт  1305,7  461,4  1767,1  461,4  461,4  28  1305,7  1305,7 

Витрати на розробку комплектів 

проєктно-кошторисних 

документацій на проведення 

капітального ремонту житлових 

об'єктів 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  336,5  336,5  69,6  69,6  29  266,9  266,9 

Витрати на розробку комплектів 

проєктно-кошторисних 
документацій на капітальний ремонт 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

тис.грн. Договори, акти виконаних робіт  738  2510,9  3248,9  2510,9  2510,9  30  738  738 

Кількість працівників поліції, що 

перебувають на квартирному обліку 

осіб Внутрішньогосподарський облік  4417  4417 -249 -249  31  4666  4666 

Кількість поліцейських, що 

потребують виплати грошової 

компенсації за найм ними житла 

осіб Внутрішньогосподарський облік  724  724  238  238  32  486  486 

Витрати на придбання однострою 

поліцейського 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  418224,5  418224,5  2995,7  2995,7  33  415228,8  415228,8 

Витрати на придбання квартир тис.грн. Внутрішньогосподарський облік, 

договір купівлі-продажу 

 73307  9907,6  83214,6  9907,6  9907,6  34  73307  73307 

Кількість спортивних заходів, що 

проводяться в Національній поліції 

України 

од. Внутрішньогосподарський облік  12  12 -2 -2  35  14  14 
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Витрати на придбання бланків 

постанов про накладення 
адміністративного стягнення за 

правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі (друкована продукція з 

елементами захисту) 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  12090,8  12090,8 -132704,2 -132704,2  36  144795  144795 

Витрати на послуги поштового 

зв'язку з пересилання постанов про 

накладення адміністративного 

стягнення за правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  36515,7  36515,7 -634689,3 -634689,3  37  671205  671205 

Витрати на придбання 

спеціалізованих транспортних 

засобів у рамках реалізації проєкту у 

Львові 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  11126,5  11126,5 -328 -328  38  11454,5  11454,5 

Витрати на придбання комп'ютерної 

техніки в рамках реалізації проєкту 

у Львові 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  7364,2  1210,6  8574,8  1230,4  19,8  1210,6  39  7344,4  7344,4 

Витрати на придбання дизельного 

генератору в рамках реалізації 

проєкту у Львові 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  1299  1299 -116,1 -116,1  40  1415,1  1415,1 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються: 

до пункту 2 здійсненням заходів з припинення юридичних осіб шляхом ліквідації; 

до пункту 3 упродовж 2021 року окремі ІТТ було ліквідовано у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю їх подальшого функціонування; 

до пунктів 4, 6, 8-13 проведенням організаційно-штатних змін та неукомплектованістю штатних посад; 

до пунктів 7, 14-15 відсутністю запитів міжнародних організацій, що здійснюють керівництво місіями,у зв'язку з ситуацією, що склалася у світі через поширення пандемії 

COVID-19; 

до пункту 16 збільшенням кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського; 

до пункту 17 збільшенням кількості поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби; 

до пункту 20 для будівництва 60-квартирного житлового будинку в мікрорайоні "Боздош" у місті Ужгород Закарпатської області виділено додатково 2 млн. грн; 

до пункту 29 додатково виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі гуртожитку "Д-2" за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90 с, Городок, 

Рівненський район, Рівненська область, з оплатою послуг з енергетичної сертифікації зазначеної будівлі на загальну суму 69,6 тис. грн; 

до пункту 31 набуттям у власність житла, забезпеченням житлом на умовах інших державних програм та зменшенням кількості бажаючих стати на квартирний облік; 

до пункту 32 збільшенням кількості поліцейських, бажаючих отримати грошову компенсацію за найм житла; 

до пункту 33 перерозподілом кошторисних призначень, що виникли в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків для забезпечення придбання додаткової 

кількості однострою; 

до пункту 35 два спортивно-масові заходи НПУ не було проведено у зв'язку з встановленням "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні; 
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до пунктів 36-37 фактично зафіксовано меншу кількість правопорушень ніж заплановано, оскільки не відбулося розширення мережі камер автоматичної фіксації, яке планувалося.  

23 травня 2021 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов". Реалізація 

механізмів, закладених у Законі, дозволила зменшити кількість постанов, що направляються на друк та надсилання. Послуги поштового зв'язку з пересилання постанов про 

накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі отримувались за рахунок 

попередньої оплати в сумі 20 894,8 тис.грн, проведеної у грудні 2020 року; 

до пункту 38, 40 економією коштів за результатами проведення процедур закупівель; 

до пункту 39 у зв'язку з оголошенням закупівлі обладнання з новішими та кращими характеристиками відносно тих, що планувались, що обумовило здорожчання вартості 

обладнання. 

Відхилення у частині спеціального фонду до пунктів 20, 23, 27, 28, 30,34, 39 пояснюються тим, що протягом року органами та установами поліції отримана благодійна допомога в 

грошовій та натуральній формі, міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку 

України та інших органів державної влади до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 

2 продукту 

Кількість придбаного озброєння од. Внутрішньогосподарський облік  3000  3000  300  300  1  2700  2700 

Кількість придбаних 
спеціалізованих транспортних 

засобів 

од. Внутрішньогосподарський облік  1028  1028  96  96  2  932  932 

Кількість поліцейських, які 

отримали житло на умовах 
фінансового лізингу та за яких 

Державній іпотечній установі 

компенсовано частину лізингових 

платежів 

осіб Внутрішньогосподарський облік  1271  1271 -4 -4  3  1275  1275 

Кількість придбаних квартир од. Внутрішньогосподарський облік  61  1  62 -24 -25  1  4  86  86 

Кількість відремонтованих 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

од. Внутрішньогосподарський облік  104  56  160  56  56  5  104  104 

Кількість реконструйованих 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

од. Внутрішньогосподарський облік  15  7  22  7  7  6  15  15 

Кількість побудованих 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

од. Внутрішньогосподарський облік  7  19  26  19  19  7  7  7 

Кількість відремонтованих 

житлових об'єктів 
од. Внутрішньогосподарський облік  3  3  8  3  3 

Кількість розроблених комплектів 

проектно-кошторисних 

документацій на капітальний ремонт 

житлових об'єктів 

од. Внутрішньогосподарський облік  4  4  1  1  9  3  3 
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Кількість розроблених комплектів 

проєктно-кошторисних 
документацій на капітальний ремонт 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

од. Внутрішньогосподарський облік  4  29  33  29  29  10  4  4 

Кількість розроблених комплектів 

проектно-кошторисних 

документацій на реконструкцію 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

од. Внутрішньогосподарський облік  5  5  10  5  5  11  5  5 

Кількість розроблених комплектів 

проєктно-кошторисних 

документацій на будівництво 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

од. Внутрішньогосподарський облік  5  2  7  2  2  12  5  5 

Кількість придбаних чоловічих 

комплектів спеціального однострою 

поліцейського 

од. Внутрішньогосподарський облік  39332  39332  23  23  13  39309  39309 

Кількість придбаних жіночих 

комплектів спеціального однострою 

поліцейського 

од. Внутрішньогосподарський облік  13110  13110  353  353  14  12757  12757 

Кількість зареєстрованих заяв і 

повідомлень про злочини та інші 

події 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  7160  7160  160  160  15  7000  7000 

Кількість зареєстрованих заяв і 

повідомлень, про події пов`язані з 

домашнім насильством 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  325,6  325,6  125,6  125,6  16  200  200 

Кількість зареєстрованих заяв і 

повідомлень, про події пов`язані з 
домашнім насильством поданих 

жінками 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  195,9  195,9  15,9  15,9  17  180  180 

Середній час прибуття поліції до 

місця скоєння правопорушення (з 
моменту надходження 

повідомлення, у сільській 

місцевості) 

хв. Внутрішньогосподарський облік  17,3  17,3 -2,7 -2,7  18  20  20 

Кількість розслідуваних 

кримінальних проваджень 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  185,3  185,3  5,3  5,3  19  180  180 

Кількість розслідуваних розбійних 

нападів 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  1  1  20  1  1 

Кількість розслідуваних грабежів тис.од. Внутрішньогосподарський облік  4,2  4,2 -0,3 -0,3  21  4,5  4,5 

Кількість розслідуваних крадіжок тис.од. Внутрішньогосподарський облік  66,6  66,6  6,6  6,6  22  60  60 

Кількість розслідуваних незаконних 

заволодінь транспортними засобами 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  1,9  1,9 -0,1 -0,1  23  2  2 
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Кількість розслідуваних 

кримінальних проваджень у сфері 

незаконного обігу зброї 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  3,9  3,9 -0,6 -0,6  24  4,5  4,5 

Кількість розслідуваних збутів 

наркотиків 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  7,7  7,7  2,7  2,7  25  5  5 

Кількість розслідуваних 

правопорушень, пов'язаних з 

діяльністю нарколабораторій 

од. Внутрішньогосподарський облік  85  85  20  20  26  65  65 

Кількість розслідуваних 

кримінальних правопорушень, 

пов`язаних з домашнім насильством 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  4,2  4,2  0,9  0,9  27  3,3  3,3 

Кількість складених 

адміністративних протоколів за 
вчинення домашнього насильства 

(ст. 173-2 КУпАП) 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  147  147  17  17  28  130  130 

Кількість злочинів, скоєних 

організованими групами та 

злочинними організаціями 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  4,3  4,3  1,3  1,3  29  3  3 

Кількість знешкоджених 

організованих груп та злочинних 

організацій 

од. Внутрішньогосподарський облік  464  464  164  164  30  300  300 

Кількість відкритих поліцейських 

станцій 

од. Внутрішньогосподарський облік  324  324  178  178  31  146  146 

Кількість викликів, відпрацьованих 

патрульною поліцією 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  5800  5800  32  5800  5800 

Кількість виявлених злочинів у 

сфері кіберзлочинності 

од. Внутрішньогосподарський облік  10020  10020  5020  5020  33  5000  5000 

Кількість виявлених кримінальних 

правопорушень у сфері протидії 

кіберзлочинності, що знаходяться у 

провадженні 

од. Внутрішньогосподарський облік  17884  17884  5884  5884  34  12000  12000 

Кількість розслідуваних злочинів у 

сфері кіберзлочинності 

тис.од. Внутрішньогосподарський облік  10  10  6,6  6,6  35  3,4  3,4 

Кількість послуг поштового зв'язку з 

пересилання рекомендованих листів 

з оплатою шляхом нанесення на 

поштове відправлення відбитку про 

оплату та повідомлень про вручення 

од. Внутрішньогосподарський облік  497495  830941  1328436 -14652636  497495 -15150131  36  15981072  15981072 
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Кількість придбаних бланків 

постанов про накладення 
адміністративного стягнення за 

правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі (друкована продукція з 

елементами захисту) 

од. Внутрішньогосподарський облік  1334320  1334320 -14647465 -14647465  37  15981785  15981785 

Кількість людино-днів участі в 

спортивно-масових заходів 

люд/дн. Внутрішньогосподарський облік  5634  5634 -1638 -1638  38  7272  7272 

Кількість дітей, що отримали 

дошкільну освіту  в державних 

установах (дитячих закладах, що 

належать до сфери управління 

Національної поліції) 

осіб Внутрішньогосподарський облік  1692  1692 -228 -228  39  1920  1920 

Кількість дітей, що отримали 

відпочинок в державних установах 
(дитячих закладах, що належать до 

сфери управління Національної 

поліції) на пільгових умовах 

осіб Внутрішньогосподарський облік  402  402 -3507 -3507  40  3909  3909 

Кількість дітей, що отримали 

відпочинок в державних установах 

(дитячих закладах, що належать до 

сфери управління Національної 

поліції) за повну вартість 

осіб Внутрішньогосподарський облік  298  298 -1508 -1508  41  1806  1806 

Кількість придбаних 

спеціалізованих транспортних 
засобів в рамках реалізації проєкту у 

Львові 

од. Внутрішньогосподарський облік, 

грантовий договір 

 3  3  42  3  3 

Кількість придбаних одиниць 

комп'ютерної техніки в рамках 

реалізації проєкту у Львові 

од. Внутрішньогосподарський облік, 

грантовий договір 

 146  24  170 -24  24  43  170  170 

Кількість придбаних дизельних 

генераторів в рамках реалізації 

проєкту у Львові 

од. Внутрішньогосподарський облік, 

грантовий договір 

 1  1  44  1  1 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються: 

до пункту 1 зменшення середньої вартості придбаної одиниці озброєння дозволило придбати додатково 300 одиниць озброєння; 

до пункту 2 зменшення середньої вартості придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу дозволило придбати додатково 96 одиниць спеціалізованих транспортних 

засобів; 

до пункту 3 зменшенням кількості договорів компенсації частини лізингових платежів; 

до пункту 4 збільшенням вартості 1 кв. м житла; 

до пункту 9 додатково виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі гуртожитку "Д-2" за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90, с.  
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Городок, Рівненський район, Рівненська область, з оплатою послуг з енергетичної сертифікації зазначеної будівлі на загальну суму 69,6 тис.грн; 

до пунктів 13-14 перерозподілом кошторисних призначень, що виникли в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків для забезпечення придбання додаткової 

кількості однострою; 

до пункту 15 збільшенням кількості заяв та повідомлень до поліції є позитивною тенденцією, в зв'язку з тим, що громадяни більше звертаються для захисту своїх прав; 

до пункту 16 на значне зростання даного показника вплинуло збільшення кількості повідомлень, поданих громадянами, які заявляють про вчинення домашнього насильства 

стосовно іншої особи. Водночас, збільшення кількості заяв і повідомлень про події, пов'язані з домашнім насильством, подані як потерпілими так і іншими особами, свідчить про 

зменшення латентності вказаних правопорушень; 

до пункту 17 На відхилення прогнозованого показника певною мірою вплинуло продовження в Україні карантинних обмежень та запровадження "локдаунів"; 

до пункту 18 Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення визначено нормативно-правовими актами та не передбачає прогнозування. Досягнення показника 

меншого за нормативно визначений свідчить про ефективне виконання даного показника бюджетної програми; 

до пункту 19 Значення показника перебуває в межах похибки прогнозування. Водночас, збільшення кількості розслідуваних кримінальних правопорушень свідчить про 

покращення оперативно-службової діяльності як слідчих так і оперативних підрозділів поліції; 

 до пункту 21 показник не підлягає точному прогнозуванню, його значення перебуває в межах похибки прогнозування; 

до пункту 22 показник не підлягає точному прогнозуванню, його значення перебуває в межах похибки прогнозування. Водночас, збільшення кількості розслідуваних крадіжок 

свідчить про покращення оперативно- службової діяльності поліції; 

до пункту 23 показник не підлягає точному прогнозуванню; 

до пункту 24 Ураховуючи зменшення кількості викритих кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу зброї, зменшилась кількість розслідуваних таких злочинів; 

до пункту 25 Ураховуючи збільшення кількості викритих кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збутом наркотиків, зросла кількість розслідуваних таких злочинів; 

до пункту 26 Ураховуючи збільшення кількості викритих кримінальних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій, зросла кількість розслідуваних таких злочинів; 

до пункту 27 Ураховуючи збільшення кількості облікованих кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством, зросла кількість розслідуваних таких злочинів; 

до пункту 28 Ураховуючи збільшення кількості звернень, пов'язаних з домашнім насильством, зросла кількість складених за такими фактами адміністративних протоколів; 

до пункту 29 Підвищення ефективності протидії організованій злочинності та збільшення кількості знешкоджених організованих груп і злочинних організацій вплинуло на 

зростання кількості виявлених кримінальних правопорушень, скоєних їх членами; 

до пункту 30 Удосконалення організаційних і правових основ боротьби з організованою злочинністю сприяло збільшенню кількості знешкоджених організованих груп і 

злочинних організацій; 

до пункту 31 показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від можливості фінансування відкриття поліцейських станцій місцевими органами влади та 

самоврядування. Водночас, відкриття більшої кількості поліцейських станцій свідчить про ефективну взаємодію поліції та голів територіальних громад; 

до пунктів 33-35 збільшенням кількості кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням кіберпростору; 

до пункту 36 послуги отримувались за рахунок попередньої оплати в сумі 20 894,8 тис.грн, проведеної у грудні 2020 року за загальним фондом.  

Фактично зафіксовано меншу кількість правопорушень ніж заплановано, оскільки не відбулося розширення мережі камер автоматичної фіксації, яке планувалося.  23 травня 2021 

року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов". Реалізація механізмів, закладених у 

Законі, дозволила зменшити кількість постанов, що направляються на друк та надсилання.  

до пункту 37 фактично зафіксовано меншу кількість правопорушень ніж заплановано, оскільки не відбулося розширення мережі камер автоматичної фіксації, яке планувалося.  

23 травня 2021 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних  
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постанов". Реалізація механізмів, закладених у Законі, дозволила знизити обсяги постанов, що направляються на друк та надсилання.  

до пункту 38 два спортивно-масові заходи НПУ не було проведено у зв'язку з встановленням "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні; 

до пункту 39 карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 

вибуття дітей-пільговиків до комунальних ДНЗ, в яких можливе отримання пільги; 

до пунктів 40-41 карантинними обмеженнями у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

до пункту 43 здорожчанням вартості обладнання, у зв'язку з закупівлею обладнання з новішими та кращими характеристиками відносно тих, що планувались. 

 Відхилення у частині спеціального фонду до пунктів 5, 6, 7, 10, 11,12, 43  пояснюється тим, що протягом року  органами та установами поліції отримана благодійна допомога в 

грошовій та натуральній формі, міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку 

України та інших органів державної влади до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 

3 ефективності 

Середньомісячні витрати на 

заробітну плату державного 

службовця, працівника 

грн. Внутрішньогосподарський облік  12680,5  8184,9  558,8  1870,9  1  12121,7  6314 

Середньомісячні витрати на 

грошове забезпечення 

поліцейського 

грн. Внутрішньогосподарський облік  17873,1  2023,6  2  15849,5 

Середній розмір виплати 

одноразової грошової допомоги в 

разі загибелі (смерті) чи втрати 

працездатності поліцейського, 

колишніх осіб рядового і 

начальницького складу органів 

внутрішніх справ 

грн. Внутрішньогосподарський облік  262084,3 -53498  3  315582,3 

Середній розмір виплати 

одноразової грошової допомоги при 

звільненні зі служби 

грн. Внутрішньогосподарський облік  104752,9  16179,4  4  88573,5 

Середня вартість придбаної одиниці 

озброєння 

грн. Внутрішньогосподарський облік  12622,3 -2121,2  5  14743,5 

Середня вартість придбаної одиниці 

спеціалізованого транспортного 

засобу 

грн. Внутрішньогосподарський облік  654567,7 -61419,4  6  715987,1 

Середньомісячний розмір виплати 

грошової компенсації за найм житла 

одному поліцейському 

грн. Внутрішньогосподарський облік  3526,5 -2109,9  7  5636,4 

Середньомісячний розмір 

компенсації частини лізингових 

платежів Державній іпотечній 

установі за надане житло одному 

поліцейському 

грн. Внутрішньогосподарський облік  9286,8  25,6  8  9261,2 

Середня вартість одного 

квадратного метра придбаної 

квартири 

грн. Внутрішньогосподарський облік  21527,9  11670  7889,4  11670  9  13638,5 
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Середня площа однієї придбаної 

квартири 

кв. м. Внутрішньогосподарський облік  54,3  59,6 -8,2  59,6  10  62,5 

Середня вартість 

проектно-кошторисної документації 

з капітального ремонту одного 

житлового об'єкта 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  84,1 -4,9  11  89 

Середня вартість 

проєктно-кошторисної документації 

з капітального ремонту 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  184,5  86,6  86,6  12  184,5 

Середня вартість 

проектно-кошторисної документації 

з реконструкції адміністративних 

об’єктів 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  261,1  92,3  92,3  13  261,1 

Середня вартість 

проєктно-кошторисної документації 

з будівництва адміністративних, 

спеціальних та інших об'єктів 

тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  122,9  236,5  236,5  14  122,9 

Середня вартість чоловічого 

комплекту спеціального однострою 

поліцейського 

грн. Внутрішньогосподарський облік  7975  15  7975 

Середня вартість жіночого 

комплекту спеціального однострою 

поліцейського 

грн. Внутрішньогосподарський облік  7975  16  7975 

Середні витрати на 1 людино-день 

спортивно-масових заходів 

грн. Внутрішньогосподарський облік  460 -90  17  550 

Середня вартість путівки для однієї 

дитини,  що отримала відпочинок в 

державних установах (дитячих 

закладах, що належать до сфери 
управління Національної поліції) на 

пільгових умовах 

грн. Внутрішньогосподарський облік  4091 -111,4 -4202,4  18  4202,4  4202,4 

Середня вартість путівки для однієї 

дитини,  що отримала відпочинок в 

державних установах (дитячих 

закладах, що належать до сфери 

управління Національної поліції) за 

повну вартість 

грн. Внутрішньогосподарський облік  8364 -40,8  19  8404,8 
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Середня вартість бланка постанови 

про накладення адміністративного 
стягнення за правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі (друкована 

продукція з елементами захисту) 

грн. Внутрішньогосподарський облік  9,1  20  9,1 

Середня вартість послуги з 

пересилання однієї постанови про 

накладення адміністративного 

стягнення за правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі 

грн. Внутрішньогосподарський облік  43,9  1,9  21  42 

Середня вартість придбаного 

спеціалізованого транспортного 

засобу в рамках реалізації проєкту у 

Львові 

грн. Внутрішньогосподарський облік  3708826,7 -109340  22  3818166,7 

Середня вартість одиниці придбаної 

комп'ютерної техніки в рамках 

реалізації проєкту у Львові 

грн. Внутрішньогосподарський облік  50440  50440  7237,6  50440  23  43202,4 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються: 

до пунктів 1-2 неукомплектованістю штатних посад і, як наслідок, збільшенням середнього розміру витрат;  

до пункту 3 показник не підлягає точному прогнозуванню, розмір одноразової грошової допомоги поліцейським, а в разі їх загибелі (смерті) - особам, які мають право на її 

отримання, визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму, визначеного для працездатних осіб на час виплати такої допомоги; 

до пункту 4 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; 

до пункту 5 економією коштів за результатами проведення процедур закупівель, що  дозволило придбати додатково 300 одиниць озброєння; 

до пункту 6 економією коштів за результатами проведення процедур закупівель, що  дозволило придбати додатково 96 одиниць спеціалізованих транспортних засобів; 

до пункту 7 показник заплановано з урахуванням збільшеного розміру компенсації поліцейським, у яких три і більше членів сім'ї; 

до пункту 8 зменшенням кількості договорів компенсації частини лізингових платежів; 

до пункту 9 збільшенням вартості 1 кв метра придбаних квартир; 

до пункту 10 у зв'язку із більш привабливими пропозиціями квартир, метраж яких менше; 

до пункту 11 додатково виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі гуртожитку на загальну суму 69,6 тис.грн; 

до пункту 17 два спортивно-масові заходи НПУ не було проведено у зв'язку з встановленням "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні; 

до пунктів 18-19 зменшенням кількості дітей, що отримали відпочинок через карантинні обмеження у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19; 

 до пункту 21 Відповідно до рішення НКРЗІ від 10.08.2021 №299 граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку становили 42,0 грн; відповідно до рішення НКРЗІ від 

02.11.2021 №413 граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку становили 46,2 грн; 
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до пункту 22 економією коштів за результатами проведення процедур закупівель; 

до пункту 23 закупівлею обладнання з новішими та кращими характеристиками відносно тих, що планувались. 

Відхилення у частині спеціального фонду до пунктів 12, 13, 14, 23 пояснюється тим, що протягом року органами та установами поліції отримана благодійна допомога в грошовій 

та натуральній формі, міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України та 

інших органів виконавчої влади до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 

4 якості 

Рівень забезпечення озброєнням відс. Внутрішньогосподарський облік  85,7  1,2  1  84,5 

Рівень забезпечення 
спеціалізованими транспортними 

засобами 

відс. Внутрішньогосподарський облік  88,7 -1,3  2  90 

Ступінь будівельної готовності 

житлового об'єкта 

відс. Внутрішньогосподарський облік, 

акти виконаних робіт 

 86,6  10,1  3  76,5 

Ступінь будівельної готовності 

адміністративних, спеціальних та 

інших об'єктів 

відс. Внутрішньогосподарський облік, 

акти виконаних робіт 

 100  14,4  4  85,6 

Рівень виконання робіт з 
реконструкції гуртожитку ГУНП в 

Луганській області під житловий 

будинок 

відс. Внутрішньогосподарський облік, 

акти виконаних робіт 

 100  5  100 

Рівень виконання робіт з реставрації 

адміністративної будівлі ГУНП в 

Чернівецькій області (пам'ятка 

архітектури) 

відс. Внутрішньогосподарський облік, 

акти виконаних робіт 

 100  6  100 

Частка адміністративних, 

спеціальних та інших об'єктів, які 

відремонтовані у повному обсязі 

відс. Внутрішньогосподарський облік, 

акти виконаних робіт 

 100  7  100 

Частка адміністративних, 

спеціальних та інших об'єктів, які 

реконструйовані у повному обсязі 

відс. Внутрішньогосподарський облік, 

акти виконаних робіт 

 100  37,2  8  62,8 

Частка житлових об'єктів, які 

відремонтовані у повному обсязі 

відс. Внутрішньогосподарський облік  100  9  100 

Частка осіб, які отримали житло у 
загальній чисельності тих, хто 

перебуває на квартирному обліку 

відс. Внутрішньогосподарський облік  1,6 -0,3  10  1,9 

Частка поліцейських, які отримали 

грошову компенсацію за найм житла 
в загальній чисельності тих, хто 

перебуває на квартирному обліку 

відс. Внутрішньогосподарський облік  16,4  6  11  10,4 

Частка поліцейських, які отримали 

житло на умовах фінансового 

лізингу в загальній чисельності тих, 

хто перебуває на квартирному 

обліку 

відс. Внутрішньогосподарський облік  28,8  1,5  12  27,3 



18 

Частка поліцейських, які отримали 

житло на умовах фінансового 
лізингу в загальній чисельності тих, 

хто подав заяву на отримання житла 

на умовах фінансового лізингу 

відс. Внутрішньогосподарський облік  9,9 -0,1  13  10 

Питома вага розкритих умисних 

вбивств, тяжких тілесних 

ушкоджень, у тому числі, що 

спричинили смерть потерпілого, з 

числа зареєстрованих у звітному 

періоді 

відс. Внутрішньогосподарський облік  98  8  14  90 

Зниження рівня смертності 

внаслідок дорожньо-транспортних 
пригод, у порівнянні з минулим 

роком 

відс. Внутрішньогосподарський облік  9  6  15  3 

Питома вага відшкодованих збитків 

від викритих кримінальних 
правопорушень, що вчинені з 

використанням інформаційних 

технологій з числа зареєстрованих у 

звітному періоді 

відс. Внутрішньогосподарський облік  41,2 -28,8  16  70 

Питома вага відпрацьованих 

викликів патрульною поліцією з 

числа зареєстрованих у звітному 

періоді 

відс. Внутрішньогосподарський облік  65  17  65 

Питома вага спеціальних 

поліцейських операцій, проведених 

без жертв від загальної кількості 

проведених таких операцій 

відс. Внутрішньогосподарський облік  11  1  18  10 

Зменшення кількості кримінальних 

правопорушень, учинених дітьми, у 

порівнянні з минулим роком 

відс. Внутрішньогосподарський облік  5  19  5 

Зменшення кількості дітей, які 

потерпіли від кримінальних 
правопорушень, у порівнянні з 

минулим роком 

відс. Внутрішньогосподарський облік + 8 +18  20  10 

Рівень реалізації проєкту у Львові відс. Внутрішньогосподарський облік, 

грантовий договір 

 35  25  21  10 

Скорочення часу реагування поліції 

на інформацію про злочини і події у 

Львові 

відс. Внутрішньогосподарський облік, 

грантовий договір 

 5  22  5 
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Рівень погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої в 
ДКСУ (без урахування 

заборгованості, яка виникла перед 

установами і організаціями, що 

знаходяться на тимчасово 

окупованій території Луганської 

області) 

відс. Бухгалтерський та фінансовий 

облік 

 100  23  100 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються: 

до пункту 1 збільшенням кількості придбаного озброєння на 300 одиниць;  

до пункту 2 списанням старих транспортних засобів та інших факторів (потреба в ремонті, запасних частинах, тощо), що не дозволяють використовувати наявні транспортні 

засоби в необхідному обсязі; 

до пункту 3 збільшенням фінансування на 2 млн. грн  дозволило виконати додатково 10,1% від усіх робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку в мікрорайоні 

"Боздош" у місті Ужгород Закарпатської області;  

до пункту 4 при змішаному фінансуванні об'єктів будівництва залучення коштів за спеціальним фондом дозволило виконати недофінансовані об'єми запланованих робіт; 

до пункту 8 при змішаному фінансуванні об'єктів будівництва залучення коштів за спеціальним фондом дозволило виконати недофінансовані об'єми робіт, заплановані у 2021 

році; 

до пункту 10 зменшенням кількості придбаних квартир; 

до пункту 11 збільшенням кількості поліцейських, які отримали компенсацію за найм житла; 

до пункту 12 зменшенням кількості поліцейських, які  перебувають на квартирному обліку; 

до пункту 13 зменшенням кількості договорів компенсації частини лізингових платежів; 

до пункту 14 постійне вдосконалення оперативно - службової діяльності кримінальної поліції, зокрема карного розшуку, сприяло ефективній роботі з розкриття злочинів проти 

життя та здоров'я; 

до пункту 15 вжиті поліцією заходи, спрямовані на профілактику ДТП (встановлення 246 камер фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі) та 

посилення відповідальності за їх вчинення (внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення) стали наслідком зменшення на 9%, у порівнянні з 2020 

роком, кількості загиблих у таких подіях осіб. Значення показника є значно кращим від за планового; 

до пункту 16 відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду при постановленні вироку у кримінальному провадженні. Таким чином, з числа зареєстрованих кримінальних 

проваджень у звітному періоді - не всі кримінальні провадження розглянуті та у них не постановлені вироки. Крім того, частина вироків у кримінальних провадженнях проходять 

апеляційний та касаційний розгляд; 

до пункту 18 показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від багатьох ситуативних чинників.  У 2021 році проведено 18 спеціальних поліцейських операцій. При 

цьому, у 2 спецопераціях загинуло 2 особи - злочинці; 

до пункту 20 у 2021 році планувалось досягти зменшення кількості дітей, які потерпіли від кримінальних правопорушень, у порівнянні з минулим роком на 10%, проте фактично 

відбулось збільшення кількості дітей, які потерпіли від кримінальних правопорушень, у порівнянні з минулим роком на 8%. Відхилення між затвердженим та фактичним 

значеннями показника складає 18%. На значне відхилення прогнозованого показника вплинуло провадження в Україні карантинних обмежень, запровадження "локдаунів" та, як 

наслідок, збільшення кількості кримінальних правопорушень, вчинених стосовно дітей. Крім того, прогнозування даного показника має значну похибку. Водночас, 

відслідковуючи таку динаміку керівництвом Національної поліції прийнято рішення щодо створення в НПУ окремого підрозділу - Управління ювенальної превенції, завданнями 

якого зокрема є протидія жорсткому поводженню (сексуальна експлуатація, домашнє насильство, булінг тощо), загальна профілактична та просвітницька робота, індивідуальна 

профілактика та робота; 

до пункту 21 відхилення пояснюється тим, що реалізація проєкту у Львові здійснювалась за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. 
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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 1007020. 

Касові видатки загального фонду за 2021 рік становлять 33526888,1 тис. грн. 

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

штатних посад. 

Кількість поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та кількість випадків, які дають право на отримання 

одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського, осіб рядового і начальницького складу ОВС не підлягають точному 

прогнозуванню. Нарахування вказаної допомоги здійснюється 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 органах та установах Національної поліції. Показники середньомісячних витрат на заробітну плату працівника, що утримується за рахунок 

спеціального фонду Державного бюджету пов'язане із здійсненням видатків спеціального фонду Державного бюджету в межах коштів, що фактично надійшли.  

Одним з напрямів соціального захисту поліцейських є житлове забезпечення. У 2021 році на  придбання квартир та будівництво житла спрямовано 81306,9 тис.грн за 

загальним фондом. Крім того, протягом року до сфери управління Національної поліції України передано 61 квартир для забезпечення житлом працівників поліції. 

На придбання спеціалізованих транспортних засобів та озброєння у 2021 році спрямовано за загальним фондом 890531,5 тис.грн, що дало можливість придбати 3000 

одиниць озброєння (рівень забезпечення озброєнням складає 85,7% від запланованого - 84,5%) та 1028 одиниць спеціалізованих транспортних засобів. Проте, у зв'язку із 

списанням старих транспортних засобів та інших факторів (потреба в ремонті, запасних частин, тощо), рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами  

знизився на 1,3%, що не дозволяє використовувати наявні транспортні засоби в необхідному обсязі. 

Протягом року проведено роботи з будівництва, капітального ремонту та  реконструкції адміністративних, спеціальних, житлових та інших об'єктів поліції за загальним 

фондом на суму 233478 тис.грн, що дозволило побудувати 7 об'єктів, відремонтувати - 107 об'єктів,  реконструювати - 15 об'єктів, розробити 18 проєктно-кошторисної 

документації на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів. 

Показники кількості розслідуваних злочинів та кримінальних правопорушень не підлягають точному прогнозуванню. 

З метою надання якісних поліцейських послуг у територіальних громадах та створення належних умов праці поліцейських, Національною поліцією, за сприяння 

місцевих органів самоврядування, відкриваються "Поліцейські станції". За 2021 році відкрито 324 поліцейських станцій. Так, в усіх областях держави функціонує 877 

поліцейських станцій, з яких 26 - у центрах безпеки. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми 

 

10. 
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Бюджетна програма 1007020 "Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України" спрямована на розбудову Національної поліції в 

професійну структуру, здатну ефективно реагувати на безпекові виклики, забезпечуючи дотримання прав людини та захист громадянина на основі кращих зразків 

європейської практики. 

Діяльність за програмою проводилася на реалізацію державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

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. 

У 2021 році, поряд з прийняттям управлінських рішень, спрямованих на посилення протидії кримінальній протиправності, реалізовано структурні перетворення. 

Зокрема, продовжено реалізацію проекту "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. 

З метою надання якісних поліцейських послуг у територіальних громадах та створення належних умов праці поліцейських, Національною поліцією, за сприяння 

місцевих органів самоврядування, відкриваються "Поліцейські станції". За 2021 році відкрито 324 поліцейських станцій. Так, в усіх областях держави 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. Наразі, пілотний проект "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. 

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 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. 
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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. 

Ефективне виконання органами та підрозділами поліції завдань з протидії кримінальної протиправності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав та 

свобод людини, а також інтересів суспільства і держави дозволили контролювати криміногенну ситуацію та не допустити її загострення. 

Так, упродовж 2021 року Національною поліцією зареєстровано понад 297,7 тис. кримінальних правопорушень (без урахування закритих за п.п. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК 

України), що на 11% менше за аналогічний показник 2020 року (335,5 тис.). 

Така ситуація, насамперед, обумовлена зниженням: умисних вбивств - на 5% (з 1326 до 1261), тяжких тілесних ушкоджень - на 6% (з 1680 до 1577), тяжких тілесних 

ушкоджень зі смертельними наслідками - на 6% (з 533 до 500), пограбувань - на 36% (з 7,4 тис. до 4,7 тис.), розбійних нападів - на 30% (з 1317 до 927), крадіжок - на 19% 

(зі 137,8 тис. до 112,2 тис.), незаконних заволодінь транспортними засобами - на 38% (з 4,5 тис. до 2,8 тис.), хуліганств - на 23% (з 2,4 тис. до 1,8 тис.), шахрайств - на 

12% (з 25,7 тис. до 22,5 тис.), а також дорожньо-транспортних подій зі смертельними наслідками - на 19% (з 1,7 тис. до 1,4 тис.). 

Окремо слід відмітити позитивну тенденцію щодо зменшення на 10% кількості вчинених тяжких (зі 113,2 тис. до 101,4 тис.) та на 12% особливо тяжких (з 10,7 тис. до 9,4 

тис.) злочинів. 

Рівень злочинності в державі, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, знизився на 11% і становить 72 кримінальні правопорушень на 10 тис. населення (у 2020 р. - 

81), у т.ч. з учинення тяжких та особливо тяжких злочинів - 27 (30). 
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Від протиправних діянь потерпіло 179,4 тис. осіб, що на 10% менше за аналогічний показник 2020 року (майже 200,4 тис.) і становить 44 (48) особи на 10 тис. населення. 

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. 

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

Комплексний підхід до профілактики злочинності та підвищення ефективності оперативних заходів дозволили досягнути зменшення кількості учинених злочинів 

корисливо-насильницької спрямованості та проти власності громадян, у т.ч. пограбувань - на 36% (з 7,4 тис. до 4,7 тис.) та розбійних нападів - на 30% (з 1,3 тис. до 937), 

хуліганств - на 23% (з 2,4 тис. до 1,8 тис.), крадіжок - на 19% (зі 137,8 тис. до 112,2 тис.), зокрема кишенькових - на 31% (з 2,9 тис. до 2 тис.), крадіжок з помешкань - на 

21% (з 27,1 тис. до 21,5 тис.), а також незаконних заволодінь транспортними засобами - на 38% (з 4,5 тис. до 2,8 тис.), зокрема автомобілями "преміум-класу" - на 46% (з 

311 до 168). 

Виявлено на 27% більше (з 8,1 тис. до 10,2 тис.) фактів збуту наркотичних речовин, з яких 1884 (у 2020 році - 1175), або кожен п'ятий, вчинено з використанням мережі 

Інтернет. Зросла на 31% (з 6,6 тис. до 8,6 тис.) кількість розкритих таких кримінальних правопорушень. 

Періодичне обмеження соціальної активності громадян у зв'язку з посиленням карантину спровокувало сплеск шахрайств, пов'язаних з використанням 

електронно-обчислювальної техніки (з 1,4 тис. до 1,9 тис.). Завдяки оперативному реагуванню поліції на таку ситуацію розкрито 85% (1,6 тис.) таких злочинів (у 2020 р. - 

78%). 

Водночас підвищилася загальна кількість розкритих кримінальних правопорушень (зі 179,7 тис. до 184 тис.), у т.ч. їх тяжких та особливо тяжких видів (з 61,5 тис. до 65,3 

тис.). 

Зросла ефективність розкриття умисних убивств (з 95% до 99%), тяжких тілесних ушкоджень (з 97% до 99%), тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (з 

97% до 98%) та зґвалтувань (з 98% до майже 100%). 

Водночас, завдяки побудованій системі оперативного реагування та вжитим заходам щодо її вдосконалення впродовж 2021 року по "гарячим слідам" розкрито понад 

80% розбійних нападів та грабежів, а також майже дві третини незаконних заволодінь транспортними засобами та хуліганських дій. 

Відслідковується збільшення кількості кримінальних правопорушень, за якими завершено досудове розслідування (з майже 180 тис. до 185,3 тис.), зокрема тяжких та 

особливо тяжких злочинів - на 7% (з 59,7 тис. до 63,5 тис.). 
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Триває тенденція ефективної протидії організованій злочинності, зокрема знешкоджено на 31% більше (з 353 до 464) організованих груп і злочинних організацій. При 

цьому, зростання їх кількості відбулося за всіма показниками. 

Так, із загальної кількості ОГ та ЗО задокументовано: 109 - причетних до незаконного обігу наркотиків (у 2020 р. - 95), 24 -у сфері суспільної моралі (11), а також     11 - 

у сфері незаконного обігу зброї та 7 - пов'язані з торгівлею людьми. 

Також знешкоджено 81 ОГ та ЗО з міжрегіональними (68), 62 - з корумпованими (35) та 12 з транснаціональними зв'язками (11). 

Викрито 44 злочинні групи, сформовані на етнічній основі (39), задокументовано 46 груп, причетних до розкрадання бюджетних коштів (27). 

Направлено до суду 62 (у 2020 р. - 19) кримінальних проваджень щодо створення злочинної організації та 20 (18) - бандугруповань. 

За тривалістю діяльності викрито 2 ОГ та ЗО, які функціонували понад 6 років (на рівні з 2020 р.), 21 (14) - від трьох до шести років, 73 (65) - до двох років, 374 (272) 

групи проіснували не більше року. 

Збільшилася на 21% (з 3,6 тис. до 4,4 тис.) кількість виявлених кримінальних правопорушень, учинених членами ОГ та ЗО, зокрема тяжких та особливо тяжких їх видів - 

на 8% (з 3,2 тис. до 3,4 тис.). Найбільше таких злочинів (1,2 тис.) учинено у сфері обігу наркотичних засобів. 

Викрито на 40% більше (з 1,4 тис. до майже 2 тис.) осіб, які скоїли злочини у складі ОГ і ЗО, у т.ч. 1,4 тис. (у 2020 р. - 995) виконавців та 490 (357) організаторів. До 596 

(500) таких осіб застосовано запобіжний захід - тримання під вартою. 

Упродовж звітного періоду викрито на 4% більше (з 27,3 тис. до 28,4 тис.) наркозлочинів, у т.ч. на 24% більше (з 9,6 тис. до 11,9 тис.) - тяжких та особливо тяжких їх 

видів. 

Досягнуто зростання на 11% в розкритті (з 21,2 тис. до 23,6 тис.) та на 6% в розслідуванні (з 21,4 тис. до 22,6 тис.) кримінальних правопорушень у сфері незаконного 

обігу наркотиків. Розслідувано на 22% (з 6,3 тис. до 7,7 тис.) фактів збуту наркотичних речовин. 

Покращено протидію кіберзлочинності. Так, задокументовано 10 тис. злочинів, учинених з використанням високих інформаційних технологій, що майже удвічі більше за 

показник 2020 року (5,2 тис.). Зросла на 45% (з 2,1 тис. до понад 3 тис.) динаміка викриття злочинів у банківській сфері, а також онлайн шахрайств - на 42% (з 1,4 тис. до 

майже 2 тис.), сфері комп'ютерних систем - на 36% (з 1,5 тис. до майже 2 тис.). Удвічі більше (з майже 4 тис. до 8 тис.) розкрито кіберзлочинів.  

Підвищено ефективність протидії окремим злочинам у сфері суспільної моралі, зокрема на 29% (з 1140 до 1475) зросла кількість задокументованих протиправних 

посягань у сфері розповсюдження порнографії. Розкрито на 47% більше (з 922 до 1253) таких злочинів. 
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Викрито на 9% більше (з 212 до 232) злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, з них розкрито 194, що перевищує показник 2020 р. на 22% (159). 

Має місце позитивна динаміка в напрямі протидії адміністративним правопорушенням. Виявлено на 10% більше (з 4,8 млн до майже 5,2 млн) адміністративних 

правопорушень. До 3,4 млн (у 2020 р. - 3,1 млн.) правопорушників застосовано штрафні санкції на суму майже 3 млрд грн, з яких стягнуто понад 1,2 млрд грн (41%). 

Упродовж 2021 року викрито 3,1 млн фактів порушення безпеки дорожнього руху (на рівні з 2020 р.), за якими складено стосовно правопорушників адміністративні 

протоколи, зокрема 133,3 тис. (у 2020 р. - 129,2 тис.) щодо керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння (ст. 130 КУпАП). 

На теперішній час розглянуто та прийнято рішення за майже 2,9 млн., або 95%, адмінматеріалами, з яких 77,6 тис. (у 2020 р. - 83,3 тис.), або 58%, за ст. 130 КУпАП. 

За порушення правил дорожнього руху майже 51,8 тис. (50,5 тис.) водіїв позбавлено права керування транспортними засобами. 

Результативним є встановлення на дорогах 246 приладів фіксації порушень ПДР в автоматичному режимі. За результатами їх роботи на вулицях та дорогах держави 

стосовно порушників винесено 2,6 млн постанов, з яких сплачено 2,3 млн на загальну суму 505,7 млн. грн. Активно впроваджуються системи автоматичного 

вимірювання швидкості руху, встановлені на спеціалізованих транспортних засобах поліції. 

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. 

Значні зусилля Національної поліції спрямовані на вжиття заходів щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19 в Україні. Так, близько 14 тис. поліцейських 

щодоби залучаються до проведення карантинних заходів. 

Загалом, упродовж обмежувальних заходів у 2021 році до органів поліції надійшло 68,8 тис. повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейськими 

складено 56,5 тис. адміністративних протоколів та винесено 446,7 тис. постанов. 

Крім того, у 2021 році до ЄРДР внесено відомості щодо 2,9 тис. кримінальних правопорушень, пов'язаних з карантинними обмеженнями (85 - пов'язане з порушенням 

санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ст. 325 КК України) та 2,9 тис. - з карантинними заходами). До суду 

направлено 362 кримінальні провадження. 

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