
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕН Н Я  № 378

24 червня 2022 р. 26 сесія 8 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”, 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 ВИРІШ ИЛА:

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. Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої 
влади:

2.1.1. Відповідно до вимог Закону України „Про Національну поліцію” 
сприяти удосконаленню діяльності поліцейських, поліпшення матеріально- 
технічного оснащення підрозділів поліції для забезпечення ефективного 
виконання покладених на них завдань і функцій.

Постійно

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

Постійно

2.1.3. Посилити 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

2.1.4. Ураховуючи введений режим воєнного стану, з метою забезпечення 
безпеки населення та вжиття превентивних заходів, забезпечити проведення 
додаткової роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо дотримання 
введеної Б області комендантської години, Інших обмежень.

Постійно

2.1.5. Продовжити роботу з розвитку на території області комплексних 
інтелектуальних систем відеоспостереження із аналітичною складовою для 
швидкого оперативного реагування на надзвичайні події, а також, 
з метою створення безпечного середовища, сприяти відкриттю сучасних 
центрів безпеки та поліцейських станцій.

Постійно

2.2. Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області:

2.2.1. З метою попередження дестабілізації обстановки в області, протидії 
загрозам терористичного характеру посилити охорону публічної безпеки та 
порядку, зокрема навколо особливо важливих об’єктів, споруд 
життєзабезпечення населення, транспортної інфраструктури, тощо.

Постійно

2.2.2. Проводити заходи, спрямовані на підвищення ефективності 
оперативної роботи, використання обліків, можливостей оперативних служб 
у розкритті особливо тяжких та тяжких кримінальних правопорушень.

Постійно

2.2.3. З урахуванням криміногенної ситуації в районах області, провести 
заходи з попередження найбільш небезпечних кримінально караних посягань на 
життя та здоров’я громадян, передусім із застосуванням вогнепальної зброї, 
боєприпасів або вибухових речовин, злочинів проти публічної безпеки, 
публічного порядку та моральності, організовувати і проводити профілактичні 
відпрацювання.

Постійно



2.2.4. Забезпечити проведення профілактичних заходів з метою 
встановлення та відпрацювання осіб, які можуть бути причетними до співпраці 
з окупаційними військами, колабораційної, диверсійної, терористичної та іншої 
протиправної діяльності.

Постійно

2.2.5. Здійснити відвідування місць проживання (перебування) внутрішньо 
переміщених осіб, у першу чергу з метою вивчення їх побутових умов, 
проблемних питань для оперативного надання допомоги, а також виявлення 
серед них пІдоблікових осіб та проведення з ними відповідних профілактичних 
заходів.

Постійно

2.2.6. Спільно з представниками соціальних служб здійснити перевірку 
дітей, які проживали в інтернатних закладах, навчально-реабілітаційних 
центрах, санаторних школах, дитячих будинках та інших закладах, а після 24 
лютого 2022 року були повернуті батькам і законним представникам, у тому 
числі перевірити неблагополучні сім’ї щодо умов проживання або тимчасового 
перебування в них дітей, з метою недопущення порушення їх прав та вчинення 
адміністративних або кримінальних правопорушень.

Постійно

2.2.7. Забезпечити виявлення та документування наркозлочинів, 
кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, 
боєприпасів та вибухових речовин, у тому числі злочинної діяльності осіб, які 
займаються виготовленням, переробкою зброї.

Постійно

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань правової полівки, ре^'ламенту, депутатської діяльності 
та етики.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


