
РІЧНИЙ ЗВІТ 

про стан оперативно-службової діяльності ГУНП  

в Полтавській області за 12 місяців 2020 року  

в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року 
 

Стан реагування на вчинення кримінальних правопорушень та інших подій у 

2020 році 

На спецлінію «102» надійшло 328 066 дзвінків громадян про правопорушення та 

інші події, що на 0,5%  менше, ніж за аналогічний період минулого року (331 073). 

На добу для оперативного реагування на повідомлення про правопорушення або 

події, а також для захисту публічної безпеки і порядку, у середньому залучалося 127 

нарядів поліції (із 162 запланованих).  

Окрім цього, у найбільш криміногенні часи щотижня, з четверга по неділю, для 

забезпечення публічного порядку та оперативного реагування заступало в середньому 

14 нарядів НГУ із залученням 44-х військовослужбовців. 

Середній час призначення наряду диспетчером з моменту отримання 

повідомлення «102» до першого призначення наряду – 03 хв. 42 с.  

Середній час прибуття наряду на місце події по області складає 11 хв. 46 с.  

Середній час виконання завдання з моменту прибуття екіпажу на місце події, по 

області становить 46 хв. 02 с. 
 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА РОЗКРИТТЯ 

З початку року в територіальних підрозділах ГУНП в Полтавській області до 

Єдиного обліку зареєстровано 269 685 заяв та повідомлень про правопорушення та 

інші події, що на 2,8% (+7 461) більше ніж за аналогічний період минулого року (2019р. 

– 262 224), з них до ЄРДР зареєстровано 15 122 кримінальних правопорушень, що на 

18,7% менше ніж минулого року (2019р. – 18 599), в тому числі 5 200 тяжких та 

особливо тяжких (-5,7%; 2019р. – 5 514). 

Із числа зареєстрованих кримінальних правопорушень, у 8 192 кримінальних 

провадженнях особам повідомлено про підозру, що на 8,5% (+644) більше ніж в 

минулому році (2019р. – 7 548), з яких 2 359 по тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушеннях, що на 10,3% (+220) більше ніж в минулому році 

(2019р. – 2 139). 

Питома вага кримінальних правопорушень, зареєстрованих у поточному році, за 

якими особи встановлені, становить 54,2% (2019р. – 40,6%),  

з яких по тяжким та особливо тяжким кримінальним правопорушенням 45,4% (2019р. 

– 38,8%). 

Загалом до суду з обвинувальним актом скеровано  

5 133 кримінальних проваджень, що на 4,6% (+234) більше ніж за аналогічний період 

минулого року (2019р. – 4 899): 

- слідчими – 3 838 (2019р. – 4 899); 

- дізнавачами – 1 295. 

У порівнянні з минулим роком зменшилась кількість зареєстрованих 

кримінальних  правопорушень: 

- зґвалтувань на 68,8% (з 16 до 5); 
- очевидних вбивств на 21,6% (з 51 до 40); 
- крадіжок на 33,1% (з 10 761 до 7 201), 

  у т.ч. квартирних на 33,7% (з 2 006 до 1 330); 
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- грабежів на 24,8% (з 379 до 285);  

- шахрайств на 23,9% (з 1 486 до 1 131); 

- злочинів у сфері господарської діяльності на 68,4% (з 79 до 25); 
- порушень правил БДР на 6,2% (з 259 до 243), 
  у т.ч., що причинило смерть потерпілого на 18% (з 61 до 50); 
- незаконних заволодінь транспортними засобами на 14,6% (з 157 до 134); 
- розбійних нападів на 2% (з 51 до 50). 
 Водночас збільшилася кількість зареєстрованих окремих видів злочинів: 
 ТТУ на 19 % ( з 58 до 69); 
 вимагань на 6,7% (з 15 до 16); 
 самовільне зайняття земельної ділянки на 76,7% (з 43 до 76); 
 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем на 66,3%  
(з 160 до 266); 
  злочинів вчинених у громадському місці на 1,8%  

(з 3 670 до 3 604). 
Підвищилась ефективність викриття злочинів: 

 незаконне поводження зі зброєю на 7,7% (з 155 до 167), 
у т.ч. з вогнепальною зброєю на 7,7% (з 117 до 126); 

 у сфері службової діяльності на 54,7% (з 333 до 515); 
 у сфері обігу наркотичних засобів на 15,4% (з 869 до 1 003),  

у т.ч. числі збутів наркотичних засобів на 95,4%  
(з 196 до 383). 

Збільшилась питома вага кримінальних правопорушень, за якими особам 
повідомлено про підозру: 
 очевидних вбивств (з 94,1% до 95%); 
 зґвалтування (з 93,8% до 100%);  
 крадіжки (з 38,1% до 51,4%), у т.ч. із квартир  

(з 44,6% до 51,1%); 
 грабежі (з 56,2% до 66,7%); 
 розбої (з 78,4% до 90%); 
 вимагань (з 0 до 62,5%); 
 шахрайств (з 15,7% до 28%); 
 самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (з 14% до 

30,3%); 
 порушення правил БДР (з 37,8% до 56%), у т.ч., що спричинило смерть 

потерпілого (з 54,1% до 74%); 
 незаконне заволодіння транспортним засобом  

(з 49,7% до 55,2%), у т.ч. автомобілями (з 59,2% до 65,8%); 
 хуліганство (з 37,7% до 71,8%); 
 привласнення, розтрата майна (з 29,4% до 35,3%); 
 злочини у сфері господарської діяльності (з 12,7% до 44%); 
 злочини, пов’язані з використанням бюджетних коштів (з 59,1% до 85,7%); 
 злочини у сфері службової діяльності (з 19,8% до 55,5%); 
 злочини у сфері обігу наркотичних засобів (з 89,9% до 83,4%); 
 злочини, вчинені у громадському місці (з 53,7% до 75,2%). 
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ВБИВСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
На обліках перебувало 40 кримінальних проваджень за фактом вчинення 

очевидного вбивства, що на 21,6% менше ніж в аналогічному періоді минулого року 
(2019р. – 51), по 38 провадженням особам, які їх вчинили, повідомлено про підозру 
95% (2019р. – 94,1%). Залишились не розкриті 2 кримінальних правопорушення. 

 

ТТУ 
У звітному періоді в провадженні слідчих підрозділів області перебувало 69 

кримінальних проваджень за фактами нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що на 
19% більше ніж минулого року (2019р. - 58), по  
67 провадженням особам, які їх вчинили, повідомлено про підозру 97,1% (2019р. – 
93,1%), із них:  

 за ознаками ч. 1 ст. 121 – 50, повідомлено про підозру – 49,  
 за ознаками ч. 2 ст. 121 – 19, повідомлено про підозру – 18. 

 

ЗҐВАЛТУВАННЯ 
В поточному році зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками ст. 152 

КК України (2019р. – 16), по 5 провадженням особам, які їх вчинили, повідомлено про 
підозру  100% (2019р. – 93,8%). 
 

КРАДІЖКИ 

Зареєстровано 7 201, що на 33,1% менше ніж за аналогічний період 2019 року – 

10 761, по 3 698 провадженням особам, що їх вчинили, повідомлено про підозру 

51,4% (2019р. – 38,1%). 

 

Квартирні крадіжки      
Зареєстровано 1 330 крадіжок з квартир, що на  

33,7% менше ніж за аналогічний період 2019 року – 2 006, з яких по 679 провадженням 

особам повідомлено про підозру 51,1% (2019р. – 44,6%). 

 

ГРАБЕЖІ 

Зареєстровано 285 кримінальних проваджень, що на 24,8% менше ніж минулого 

року (2019р. - 379), по  

190 з них особам повідомлено про підозру 66,7%  

(2019р. – 56,2%).  

 

РОЗБОЇ 
На обліках перебувало 50 кримінальних проваджень вказаної категорії, що на 2 % 

менше ніж минулого року (2019р. - 51), по 45 провадженням особам, що їх вчинили, 
вже повідомлено про підозру 90% (2019р. – 78,4%). 
 

ЗБРОЯ 

Зареєстровано 167 фактів, що на 7,7% більше ніж минулого року (2019р. – 155), 

по 154 провадженням особам, що їх вчинили, повідомлено про підозру 92,2% (2019р.– 

90,3%). 

Зокрема зареєстровано 126 фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї (ч.1 

ст. 263 КК України), що на 7,7% більше ніж минулого року (2019р. – 117) по  

113 провадженням особам повідомлено про підозру 89,7% (2019р. – 88%).  
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НЕЗАКОННІ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 

Зареєстровано 134 факти, що на 14,6% менше ніж минулого року (2019р. – 157), 

по 74 кримінальним правопорушенням особам, які їх вчинили повідомлено про 

підозру 55,2% (2019р. – 49,7%).  

 

Незаконні заволодіння автомобілями 
Зареєстровано 76 кримінальних правопорушень, що на рівні з минулим роком 

(2019р. – 76), по  

50 кримінальним правопорушенням особам, які їх вчинили, повідомлено про підозру 

65,8% (2019р. – 59,2%). 

 

Злочини у сфері господарської діяльності 

За звітний період слідчими також розпочато  

25 кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності, що на 68,4% менше ніж 

минулого року  

(2019р. – 79). 

По 11 кримінальним провадженням особам, які їх вчинили повідомлено про 

підозру 44% (2019р. – 12,7%). 

 

Злочини у сфері службової діяльності 
Слідчими підрозділами ГУНП в Полтавській області розпочато 515 кримінальних 

проваджень даного виду, що на 54,7% більше ніж минулого року (2019р. – 333). 
Оголошено особам про підозру по 286 кримінальним правопорушенням. Питома 

вага становить 55,5%  
(2019 р. – 19,8%).  

 

НАРКОЗЛОЧИННІСТЬ 

Зареєстровано 1 003 кримінальних правопорушень за фактами незаконного обігу 

наркотиків, що на 15,4% більше ніж минулого року (2019р. – 869), по 837 

провадженням  особам, які їх вчинили, повідомлено про підозру 83,4% (2019р. – 

89,9%), у тому числі із зареєстрованих – 383 фактів збуту (2019р. – 196) по 278 

кримінальним провадженням особам повідомлено про підозру 72,6% (2019р. – 83,7%). 

 

ОЗГ 

Припинено протиправну діяльність 15 організованих злочинних груп, до складу 

яких входило 61 особа, якими вчинено 115 злочинів, з яких 112 тяжких та особливо 

тяжких злочинів та 3 злочини, пов’язаних з використанням бюджетних коштів.  

 

По лінії протидії торгівлі людьми 
За звітний період до ЄРДР внесено інформацію про вчинення 66 кримінального 

правопорушення (2019р. - 124), по 48 кримінальним правопорушенням особам 

повідомлено про підозру (2019р.- 111).  

Виявлено 42 (2019р. - 40) адміністративне правопорушення за напрямком роботи 

підрозділу БЗПТЛ ГУНП та складено протоколи за ст. 181-1 КУпАП. 
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ПЕК 

За звітний період поточного року зареєстровано  

27 кримінальних проваджень за ознаками  

ст. 292 КК України, які залишаються не розкритими  

(2019 р. – 23, 2 підозри).  

 

АВАРІЙНІСТЬ НА АВТОШЛЯХАХ 

У період з 01 січня по 31 грудня 2020 року на території Полтавської області по 

території обслуговування підрозділами ГУНП зареєстровано 1 533 (2019 – 1 412 (9%)) 

дорожньо-транспортних пригоди, з них 411 (2019 – 420 (2%)) ДТП з потерпілими, в 

яких 57 (2019 – 61 (-7%)) осіб загинули та 507 осіб (2019 – 520 (-3%) травмовані. 

З 01 січня по 31 грудня 2020 року працівниками ГРПП виявлено та зафіксовано 

53 827 порушень правил дорожнього руху (2019 – 44 495), що на 20% більше в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в т.ч.  

2 573 (2019 – 1 999) фактів керування транспортними засобами у стані сп’яніння 

(+28%). 

 

Головне управління Національної поліції в Полтавській області 

 

 
 


