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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 1 5 8

25 червня 2021 р. сесія 8 скликання

П ро 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” , частини 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 правової  політики, регламенту, депутатської  діяльності та етики, 
обласна Рада ВИ РІШ И ЛА:

1. Інформацію начальника Головного управління Національної поліції 
у Вінницькій області про стан законності,  боротьби із з л о ч и н н і с т і о , 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” 
забезпечити ефективну реаліза[[ію державної політики у сфері профілактики 
правопорушень та злочинності, гпляхом розроблення та вжип'я комплексу заходів, 
спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на 
території області.

Постігто

2.1.2. Сприяти налагодженню і підтриманню дієвої співпраці 
правоохоронних підрозділів, виконавчих органів місцевих рад та громадських 
формувань з охорони громадського порядку, поєднання їх сил і можливостей 
для забезпечення належного контролю за станом законності та правопорядку, 
запобігання вчиненню злочинів, забезпечення високого рівня їх розкриття, 
вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну 
ситуацію із залученням громадськості,  засобів масової  інформації,  підприємств, 
установ та організацій.

Постійно



2.1.3. Продовжити роботу по запровадженню сучасних форм та методів 
профілактики правопоруїііСїіь, зокрема створення центрів безпеки, 
розвитку комплексних інтелектуальних систем відеоспостереженіїя із 
потужною аналітичною складовою для формування безпечного середовиіна для 
життєдіяльності громадян, швидкого реагування на надзвичайні події.

Постійно

2.1.4. З метою вжиття превентивних заходів, спрямованих на 
недопуїдення та  профілактику інфекційних захворювань, забезпечити 
проведення додаткової  роз’яснювальної роботи серед громадськості,  а також 
підприємств,  організацій і установ, які надають послуги значної кількості 
громадян щодо дотримання санітарних, карантинних обмежувальних правил та 
необхідності застосування вакцинації.

Постііиіо

2.2. Головному управлінню Іїаціоналілюї поліції  у Вінницькій області:

2.2.1. Забезпечити документування та знешкодження злочинних груп, в 
тому числі тих, які причетні до вчинення розбійних нападів, грабежів, 
крадіжок, шахрайства, незаконних заволодінь транспортними засобами та 
активно впливають на криміногенну ситуацію в регіоні.

Постійно

2.2.2. Продовжити роботу з виявлення та припинення незаконного обігу 
вогнепальної  зброї, інших засобів ураження, бойових припасів, вибухових 
речовин, установлення та документування осіб, причетних до вчинення 
кримінальних правопорушень з їх використанням.

Постійно

2.2.3. У встановленому порядку провести комплекс заходів з метою 
викриття та документування фактів незаконного надходження в область 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, ліквідації 
наркогруп, знешкодження нарколабораторій,  усунення умов,  що сприяюті> їх 
створенню.

Постійно

2.2.4. Забезпечити проведення всебічної перевірки поведінки і способу 
життя осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, а також засуджених до мір



покарання без позбавлення волі, особливу увагу приділяти особам, 
неодноразово судимим за умисні кримінальні правопорушення,  вжива їи  
відповідні заходи індивідуально-профілактичного та  правового характеру.

Постійно

2.2.5. З метою підвищення ефективності розкриття та  розслідування 
кримінальних правопорушень із урахуванням динаміки і структури злочинності 
на території  області,  окремих районів, утворювати спільні робочі груми, 
до яких долучати представників  територіальних громад для розроблення 
заходів із превенції злочинних посягань, зокрема майнового характеру.

Пост інпо

2.2.6. Ш ляхом інформування населення забезпечити гласнісгь 
правоохоронної діяльності,  спрямованої на попередження та профілактику 
злочинності.  Здійснювати систематичну підготовку прес-релізів з гшх питань 
для засобів масової  інформації.

Постійно

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної  Ради з питань правової  політики, регламенту,  депутатської діяльності 
та етики (О. Мілієнко). / |  ^

Голова обласної Ради В. С О К О Л О В И Й


