
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 510 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про стан законності, боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку на території області

Відповідно до пункту 36 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, пункту 1 статті 88 Закону України „Про 
Національну поліцію”, з метою покращення роботи із забезпечення 
правопорядку й безпеки громадян та дотримання законності на території 
Вінницької області, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області Педоса Ю.В. про стан законності, боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку на території області взяти до відома.

2. Рекомендувати:

2.1. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування:

2.1.1. Відповідно до вимог Закону України „Про Національну поліцію” 
всебічно сприяти кадровому та організаційному забезпеченню поліцейських 
підрозділів, їх взаємодії та тісній співпраці з населенням, територіальними 
громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства.

Постійно

2.1.2. Запрошувати керівників підрозділів поліції до участі в роботі 
постійних комісій та робочих груп органів місцевого самоврядування щодо 
попередження дестабілізації обстановки в регіоні, протидії загрозам 
терористичного характеру та вжиття заходів з удосконалення поліцейської 
діяльності.

Постійно



2.2. Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області:

2.2.1. Аналізувати стан правопорядку в області, у місцях відпочинку 
громадян, здійснювати заходи щодо стабілізації оперативної обстановки, 
зокрема попередження і розкриття грабежів та хуліганських проявів.

Постійно

2.2.2. Вживати скоординованих заходів щодо викриття та припинення 
діяльності організованих злочинних угруповань, пов’язаної з наркобізнесом, 
торгівлею людьми та контрабандою.

Постійно

2.2.3. З метою мінімізації впливу наркоманії на суспільство, спрямувати 
зусилля на виявлення збувальників наркосировини, місць її виготовлення і 
розповсюдження, ліквідацію каналів ввозу до регіону наркотичних та 
психотропних речовин.

Постійно

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності Шигонюк A.B.)

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК


