
УКРАЇНА 
ВШШВДЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 947

23 липня 2020 р. 44 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 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. За рахунок більш тісної комунікації та взаємодії із населенням і 
поліцією, збільшувати рівень безпеки в регіоні та поінформованості людей в 
правах та обов’язках, зокрема при переведенні єдиної державної системи 
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації.

Постійно



2.1.3. Для проведення публічного обговорення шляхом електронних 
консультацій з громадськістю, використовуючи офіційні веб-сайти місцевих 
органів виконавчої влади, таким чином ефективно вирішувати питання 
місцевого значення, у тому числі у сфері безпеки із залученням населення.

Постійно

2.2. Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області:

2.2.1. Підвищити рівень довіри населення до роботи поліції шляхом 
покращення якості та оперативності реагування на кримінальні 
правопорушення, відновлення порушених прав громадян, забезпечення 
негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних рішень.

Постійно

2.2.2. Проводити комплексні заходи щодо зменшення рівня злочинності, 
удосконалення профілактики вчинення на території області кримінальних та 
адміністративних правопорушень, а також залучення членів громадських 
формувань до охорони правопорядку та державного кордону.

Постійно

2.2.3. На постійній основі проводити заходи з попередження 
правопорушень в публічних місцях, зменшення кількості дорожньо- 
транспортних пригод, зосередивши особливу увагу на документуванні фактів 
керування транспортними засобами водіями в стані алкогольного чи 
наркотичного сп’яніння.

Постійно

2.2.4. Проводити цілеспрямовану роботу на виявлення і ліквідацію місць 
зборів осіб, які зловживають наркотиками, підпільних лабораторій для 
виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, документування 
фактів незаконного обігу зброї.

Постійно

2.2.5. Проводити профілактичну роботу із неблагополучними сім’ями та 
спрямувати заходи на подолання домашнього насильства і жорстокого 
поводження з дітьми, виявлення фактів торгівлі людьми.

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 ^  ОЛІЙНИК
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