
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА. ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 886 

17 грудня_______ 2019 р. 41 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 законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та 
депутатської діяльності, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Головного управління Національної поліції 
у Вінницькій області Ю.Педоса 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” 

сприяти удосконаленню діяльності поліцейських, забезпеченню ефективного 
виконання покладених на них завдань і функцій, зміцненню взаємодії з органами 
місцевого самоврядування.

Постійно

2.1.2. Приймати участь та залучати громадян для реалізації різноманітних 
проектів та ініціатив, що сприятиме покращенню правопорядку в регіоні.

Постійно
2.1.3. Покращити взаємодію із правоохоронними органами з питань 

профілактики правопорушень пов’язаних з неправдивими повідомленнями про 
загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, 
роз’яснення суспільної небезпеки такого виду правопорушень, можливих 
намагань дестабілізації обстановки в країні чи в області.

Постійно



2.2. Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області:
2.2.1. Широко інформувати громадськість і засоби масової інформації про 

роботу поліції Вінниччини, активно залучати громадян та громадські 
об’єднання до профілактики правопорушень, всебічно сприяти формуванню 
підвищення рівня самосвідомості в суспільстві.

Постійно

2.2.2. Комплексно вживати заходів, спрямованих на розкриття резонансних 
кримінальних правопорушень, в першу чергу вчинених із використанням 
вогнепальної зброї та вибухових речовин, а також на замовлення.

Постійно

2.2.3. Виявляти та документувати діяльність злочинних груп, які 
займаються вчиненням розбійних нападів, грабежів, крадіжок, шахрайств, 
незаконних заволодінь транспортними засобами та активно впливають на 
криміногенну ситуацію в області.

Постійно

2.2.4. На постійній основі проводити заходи, спрямовані на виявлення та 
вилучення з незаконного обігу зброї, наркотичних речовин, а також 
співпрацювати у даному напрямку з іншими правоохоронними відомствами та 
громадськістю.

Постійно

2.2.5. Посилити організаційні і практичні заходи з попередження 
правопорушень та аварійності на автошляхах, взаємодії із цих питань з 
дорожньо-комунальними організаціями щодо реалізації заходів по 
забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Постійно

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


