
ЗВІТ 

Начальника Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області за 2021 рік 

 
На спецлінію «102» надійшло 338 271 дзвінків громадян про 

правопорушення та інші події, що на 3% (+10 205) більше, ніж за аналогічний 
період минулого року (328 066). 

На добу для оперативного реагування на повідомлення про 
правопорушення або події, а також для захисту публічної безпеки і порядку, у 
середньому залучалося 113 нарядів поліції.  

Окрім цього, у найбільш криміногенні часи щотижня з середи по неділю 
для забезпечення публічного порядку та оперативного реагування заступає в 
середньому 38 нарядів НГУ.  

Час призначення наряду диспетчером з моменту отримання повідомлення 
на «102» - складає 03 хв. 04 с.  

Середній час прибуття наряду на місце події з моменту отримання 
повідомлення по області становить  12 хв. 27 с.  

Середній час виконання завдання з моменту прибуття екіпажу на місце 

події, по області становить 42 хв. 38 с.  

 

 
Упродовж 2021 року ГУНП в Полтавській області зареєстровано  

12 361 кримінальне правопорушення, що на 18,3% менше за аналогічний 

показник минулого року (15 122).  
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Така ситуація, насамперед, обумовлена зниженням: тяжких тілесних 

ушкоджень - на 5,8% (з 69 до 65), крадіжок - на 24,5% (з 7 201 до 5 438), 

квартирних крадіжок - на 27,3% (з 1 330 до 967), пограбувань - на 44,6% (з 285 

до 158), розбійних нападів - на 58% (з 50 до 21), шахрайств - на 25,9% (з 1 131 

до 838), хуліганств - на 15,4% (з 78 до 66), а також незаконних заволодінь 

транспортними засобами - на 49,2% (з 134 до 68). 
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Окремо слід відмітити позитивну тенденцію щодо зменшення на 20,5% 

кількості вчинених тяжких та особливо тяжких злочинів (з 5 200 до 4 134). 

 

 
 

Загалом до суду з обвинувальним актом скеровано  

4 599 кримінальних проваджень: слідчими –  

2 363; дізнавачами – 2 236. 
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За закінченими кримінальними провадженнями установлено 

збитків на суму 484 мільйони  11 тисяч гривень, з яких відшкодовано 

406 мільйонів 357 тисяч гривень або 83,9%, що на 3,5 % більше аніж 

у 2020 році (80,4%). Накладено арешт на майно на 278 мільйонів  

165 тисяч гривень. 

 

Припинено протиправну діяльність 16 (2020р. – 15) організованих 

злочинних груп. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Створення поліцейських станцій та безпечного середовища в 

територіальних громадах - реалізація принципу створення безпекового 

середовища в територіальних громадах, посилення взаємодії підрозділів 

Національної поліції з органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади, а також поширення проєкту «Поліцейський офіцер 

громади» на території області та відповідне забезпечення поліцейських  

необхідною технікою та службовим автотранспортом; 

Оперативне реагування поліції на правопорушення - надання послуги з 

оперативного реагування нарядів поліції на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події (час прибуття 

наряду (екіпажу) поліції на місце події з моменту надходження звернення на 

лінію «102» має бути максимально коротким); 

Запровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими 

особами «Custody Records» в органах і підрозділах поліції - запобігання 

незаконному затриманню осіб, удосконалення системи їх захисту від катувань і 

належного поводження, а також підвищення стандартів захисту прав 

поліцейських від можливих неправдивих звинувачень у неправомірних діях; 

Виявлення та припинення фактів розповсюдження наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів безконтактним 

шляхом з використанням мережі всесвітнього доступу Інтернет, настінних 

графіті, закладок тощо; 

Боротьба з кіберзлочинністю - протидія кримінальним 

правопорушенням (в тому числі шахрайствам), вчиненим у сфері високих 

інформаційних технологій, створення безпечного кіберпростору; 

Підвищення ефективності боротьби з майновими злочинами - 

протидія злочинності, пов'язаної з посяганням на майно громадян (крадіжки з 

квартир та іншого житла, кишенькові крадіжки, шахрайства, грабежі), з якою 

щоденно зіштовхуються громадяни. 

 

Головне управління Національної поліції в Полтавській області  

 

 

 

 

 


