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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 Педоса Ю.В. про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку на території області взяти до відома.
2. Рекомендувати:
2.1. Місцевим
самоврядування:

органам

виконавчої

влади

та

органам

місцевого

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

1

2.2. Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області:
2.2.1.
Постійно аналізувати стан правопорядку в області, за результатами
факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, розробляти і вживати
додаткових заходів щодо більш ефективної протидії злочинності та
профілактики правопорушень.
Постійно
2.2.2. Вживати скоординованих заходів щодо розкриття тяжких та
особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов'язаних з посяганням на
особисту та майнову безпеку громадян, встановлення та притягнення до
відповідальності винних осіб. Брати на особливий контроль стан розкриття і
розслідування умисних вбивств та інших резонансних кримінальних
правопорушень.
Постійно
2.2.3.
Забезпечувати в установленому порядку інформування громадськості
про діяльність поліції, організувати прийоми громадян у громадських
приймальнях та належно реагувати на їх звернення у межах компетенції органів
поліції.
Постійно
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації,
регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк A.B.)

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

