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Виконавцями Заходів Комплексної правоохоронної програми впродовж 

2020 року проводились організаційні і практичні заходи, спрямовані на 

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та 

протидії злочинності, підвищення рівня правової культури та розвитку 

правосвідомості населення, задоволення потреби громадян в одержанні 

правових знань.  

Інформація начальника Вінницького районного управління поліції 

ГУНП у Вінницькій області щодо виконання Заходів Комплексної 

правоохоронної програми у  2020 році.  

Реалізуючи заходи  Комплексної правоохоронної програми на                    

2019 - 2021роки  поліція докладає максимальні зусилля щодо організації роботи 

із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, реалізації послідовних і 

наполегливих заходів із протидії злочинності на території обласного центру, 

зміцнення оперативних позицій та здійснення комплексу організаційних і 

практичних заходів щодо перебудови своєї діяльності, реалізації напрацювань і 

розробок. 

Беззаперечним якісним  показником ефективності роботи є діяльність 

підрозділів поліції м. Вінниці  по розкриттю та розслідуванню злочинів, що є 

ключовим важелем в оцінюванні правоохоронної діяльності з боку населення та 

бізнес-середовища. 

У 2020 році поліцейським доводилось працювати в непростих умовах, коли 

до повсякденної роботи додалися додаткові навантаження щодо контролю за 

дотриманням карантинних обмежень. Працівники поліції забезпечили 

законність та правопорядок під час проведенням місцевих виборів, де увесь 

особовий склад Вінницького районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області (далі- Вінницьке РУП 

ГУНП у Вінницькій області) та підпорядковані відділення поліції несли службу 

в посиленому варіанті, а також подбали про безпеку людей під час майже 600 

масових заходів, у яких прийняло участь понад 52 355 громадян. Публічний 

порядок під час проведення масових заходів забезпечували 3 664 працівників 

поліції та 435 військовослужбовців Національної гвардії  України.  



 

Крім того, на території держави упродовж 2020 року здійснювались 

протиепідемічні заходи. У зв’язку з цим працівники поліції проводили 

роз’яснювальну та профілактичну роботу серед населення щодо дотримування 

запроваджених урядом заходів особистої безпеки, щоб не наражати себе та 

оточуючих на захворювання коронавірусною інфекцією. Щодня дільничні 

офіцери поліції здійснювали превентивну роботу з найуразливішою категорією 

населення. Поліцейські відвідували за місцем проживання осіб похилого віку та 

родини, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Крім того, поліцейські 

проводили профілактичну роботу у громадських місцях, перевіряли суб’єктів 

господарювання та осіб, що перебувають на самоізоляції. Стосовно злісних 

порушників складалися адміністративні матеріали. Загалом, з початку 

запровадження карантинних заходів працівниками Вінницького РУП складено 

591 протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 

44-3 КУпАП. 

  У 2020 році поліцейські відреагували на 84 тисячі повідомлень від 

громадян, які надійшли по лінії 102, що на 2 тисячі більше, ніж у минулому році. 

Це означає, що рівень довіри населення до поліції зростає, відповідно, громадяни 

частіше звертаються до поліції навіть у випадках, коли вирішення їх питання 

перебуває поза компетенцією поліції. 

Завдяки профілактичній роботі та протидії злочинним проявам 

спостерігається зниження загального рівня злочинності. Починаючи з 2017 року 

спостерігається позитивна динаміка щодо суттєвого зменшення кількості 

вчинених кримінальних правопорушень.  

Загалом у 2020 році поліція здійснила реагування на 9 626 повідомлень з 

ознаками кримінальних правопорушень. У 2017 році цей показник склав 

13 373 таких повідомлень, у 2018 році – 12 584 та у 2019 – 11 447. Також 

розглянуто 74 407 матеріалів, відповідно до вимог Закону України «Про 

звернення громадян». 

За минулий рік по місту до єдиного реєстру досудових розслідувань 

внесено інформацію про 3 172 кримінальних правопорушення (без урахування 

закритих), що у порівнянні за аналогічний період 2019 року вказує на суттєвий 

спад реєстрації злочинів, тобто на 29,1%. Із загальної кількості кримінальних 

правопорушень, у звітному періоді 1712 (без урахування закритих) особам 

повідомлено про підозру. Питома вага розкриття кримінальних правопорушень 

за 12 місяців 2020 року по підрозділах поліції склала 52,7%. 

Безпечне майбутнє суспільства вимагає здійснення комплексу заходів 

щодо профілактики злочинів. З цією метою на території нашого міста упродовж 

минулого року проведено ряд оперативно - профілактичних відпрацювань та 

низку попеpеджувально-пpофiлактичних операцій.  

Наслідком належної профілактичної роботи стало зменшення кількості 

вчинених кримінальних правопорушень – 3172, що на 20,8% менше у порівнянні 

з аналогічним періодом 2019 року, де такий показник склав 4007.  

У 2020 році досягнуто позитивної тенденції щодо розкриття тяжких та 

особливо тяжких злочинів. Так, із скоєних 8 умисних вбивств – у 7 особи що їх 

скоїли встановлені та їм повідомлено про підозру, питома вага розкриття склала 

93,8%. Тяжких тілесних ушкоджень зареєстровано 7 фактів, у  яких усі особи 

встановлені та їм повідомлено про підозру, питома вага розкриття склала 100%. 



Порівняно з попередніми роками у 2020 році зменшилась кількість корисливо - 

насильницьких посягань. Із скоєних 82 пограбувань у 60 особи які їх вчинили 

встановлені та їм повідомлено про підозру, питома вага розкриття склала 

– 73,2%; по скоєних 10 розбійних нападах усі особи зловмисників встановлені, 

питома вага розкриття стала 100 %. 

Вжиті превентивні заходи дозволили зменшити кількість крадіжок 

на  53,5%, у тому числі покращилась ефективність розкриття  квартирних 

крадіжок громадян на 41%. У минулому році було зареєстровано 163 крадіжки, 

з яких у 42 випадках особи були встановлені та їм повідомлено про підозру (2019 

– зареєстровано 350 фактів, повідомлено про підозру 19 особам). 

Разом з цим, слід визнати і негативну тенденцію щодо збільшення 

кількості фактів вчинення шахрайських дій. Так, у 2020 році зареєстровано 470 

злочинів зазначеної категорії, що на 13% більше, ніж у 2019 році.  

Більшість зазначених кримінальних правопорушень вчинялись в наслідок 

перерахування коштів в якості завдатку за придбання певної речі чи майна, за 

визволення рідних з небезпечної ситуації, вчинення операцій із банківськими 

картками, коли потерпілі повідомляли власні персональні дані, а також обмін 

старих грошових купюр на нові та інше. 

З метою запобігання вчинення фактів шахрайств, у засобах масової 

інформації та на офіційних сайтах у мережі Інтернет поліцейськими 

проводилась відповідна роз’яснювальна робота. 

Пріоритетним напрямком діяльності поліції є боротьба з вуличною 

злочинністю та посяганнями на особисту безпеку громадян. Щоденний аналіз 

оперативної обстановки дав можливість визначати місця найбільш вражені 

кримінальними правопорушеннями зазначеної категорії та здійснити комплекс 

заходів щодо профілактики та розкриття таких злочинів. Так, із 55 

фактів зареєстрованих хуліганських дій, по 41 підозрювану особу встановлено та 

повідомлено про підозру. 

Не менш важливим залишається напрямок боротьби з наркозлочинністю у 

місті. Поширення наркотичної залежності серед населення призводить до 

зростання злочинності, кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із вживанням наркотиків, зростає із року в рік і в 2020 році такий 

показник склав 474 кримінальних правопорушення, з яких 351 особі повідомлено 

про підозру.  

З 25 травня по 28 вересня минулого року було проведено оперативно - 

профілактичне відпрацювання під умовною назвою «Мак», у ході якого було 

виявлено 363 факти кримінальних правопорушень зазначеної категорії, з яких по 

114 особам повідомлено про підозру. 

Крім того, у минулому році проводились відпрацювання підоблікових осіб 

під умовною назвою «Ревізія», «Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства», 

під час яких додатково було поставлено на облік 145 раніше судимих осіб та 557 

сімейних кривдників. До адміністративної відповідальності за фактами скоєння 

домашнього насильства притягнуто 608 осіб. Також винесено 264 термінових 

заборонених приписи стосовно кривдників. Упродовж 2020 року було 

зареєстровано 35 кримінальних правопорушень за фактом вчинення домашнього 

насильства, (ст. 126-1 КК України), до суду з яких скеровано – 8. 

Варто зазначити, що у 2020 році до поліції надійшло 116 повідомлень про 

зникнення дітей. Усі вони розшукані та повернуті додому.  



Разом з тим, слід зауважити, що у минулому році неповнолітніми було 

вчинено 162 правопорушення, 22 з яких кримінального характеру. До 

адміністративної відповідальності притягнуто 140 підлітків. 

Упродовж 2020 року виявлено 26 злочинів  пов’язаних із незаконним 

поводженням зі зброєю, з яких 23 особам повідомлено про підозру. У період з 1 

вересня по 31 грудня 2020 року на території обслуговування було вилучено 3 

пістолети, 1 автомат, 1 пневматична гвинтівка, 3 гранати (РГД-5 і Ф – 1), 1 кастет 

та 237 бойових набоїв. В сектор контролю за обігом зброї в сфері дозвільної 

системи громадянами добровільно здано 157 одиниць зброї, анульовано 99 

дозволів на право носіння та зберігання зброї. За порушення правил дозвільної 

системи до адміністративної відповідальності притягнуто 450 громадян. 

Накладено штрафів на суму 13741 гривня та стягнуто штрафів до бюджету 

міської ради на суму 13198 гривень. Проведеними профілактичними та 

практичними заходами не допущено втрат та крадіжок вогнепальної зброї, яка 

зберігається на об’єктах дозвільної системи та фактів застосування в злочинних 

цілях вогнепальної зброї, яка належить громадянам.  

Позитивним також є факт зменшення залишку осіб, що ухиляються від 

слідства та суду. Із 1385 осіб, що перебували у розшуку по м. Вінниці (1210 з 

яких військовослужбовці та 175 за фактами вчинення кримінальних 

правопорушень), за вказаний період розшукано та знято з обліку 61 особу. 

Усвідомлюючи важливість поставлених завдань з попередження 

злочинних проявів, Вінницьке РУП  ГУНП у Вінницькій області працює в 

режимі посиленої уваги та готовності до виконання поставлених завдань. 
  

Інформація Департаменту правової політки та якості міської ради, 

щодо виконання п.п. 4,5,6,7 розділу 8 Заходів Комплексної правоохоронної 

програми у  2020 році. 
Реалізацію заходів даної програми безпосередньо здійснюють Служба у 

справах дітей, департамент освіти, департамент культури, департамент у справах 

ЗМІ та зв’язків з громадськістю, департамент правової політики та якості міської 

ради, Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Вінницький відділ поліції ГУНП України у Вінницькій області.   

Реалізуючи завдання Програми, виконавчі органи Вінницької міської ради  

у 2020 році проводили цілеспрямовану та послідовну роботу щодо забезпечення 

підвищення рівня правової підготовки населення; створення належних умов для 

набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов'язки; широке 

інформування населення про правову політику держави та чинне законодавство; 

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації. 

Робота по захисту прав та законних інтересів дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, профілактики правопорушень та бездоглядності 

серед дітей міста продовжує бути пріоритетним напрямом діяльності як Служби 

у справах дітей, так і всіх виконавчих органів Вінницької міської ради. Дана 

робота проводиться шляхом забезпечення співпраці з правоохоронними 

органами та Вінницьким міським центром соціальних служб ( далі- Центр). 

З даною метою надсилаються відповідні листи, інформації, запити до 

правоохоронних органів та до Центру, дані структури повідомляються про всі 

випадки порушень прав дітей та  вчинення неповнолітніми правопорушень. 



При Вінницькому міському центрі соціальних служб функціонує мобільна 

бригада соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насилля та/або за ознакою статі. Протягом 2020 р. надійшло 246 

повідомлень. Охоплено соціальними послугами – 201 сім’я, в т.ч. постраждалих 

дітей – 36, охоплено соціальним супроводом – 23 сім’ї, забезпечено послугами 

тимчасового притулку – 9 жінок (13 дітей), направлено 14 осіб до місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Центром вживаються заходи із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від 

такого насильства, 

Протягом 2020 року організовано проведення 22 профілактичних заходів 

(рейдів) із залученням працівників правоохоронних органів та представників 

департаментів та відділів міської ради: «Дитина в сім’ї» - 20 та «Діти вулиці» -2, 

під час яких здійснено контроль за умовами проживання та виховання  505  дітей.  

Також, проводиться низка виховних та профілактичних заходів з метою 

недопущення вчинення правопорушень дітьми та заходів з недопущення 

вчинення ними повторних правопорушень. 

Протягом 2020 року працівниками служби у справах дітей  здійснено 452 

відвідування дітей за місцем їх проживання, проведено  2422 профілактично-

роз’яснювальні бесіди з дітьми та їх батьками, надано 3296 соціально-правових 

та педагогічних консультацій. Порушено питань про притягнення до 

адміністративної відповідальності 19 батьків, які неналежним чином виконували 

батьківські обов’язки по вихованню та навчанню  своїх дітей або  вчинили 

насильство щодо  дітей. Подано до суду 6 позовних заяв про позбавлення 

батьківських прав та відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських 

прав. Проведено 29  виступів  на правову тематику у навчальних закладах міста, 

якими охоплено близько 3000  дітей. 

За ініціативи служби у місті реалізовується такий проект як  «Право для 

наймолодших».  Службою у справах дітей із залученням міських дитячих 

омбудсменів  було проведено інтерактивні бесіди  з молодшими школярами на 

правову тематику, особливий акцент було зроблено на  протидії булінгу у 

навчальних закладах. Даними виступами охоплено близько тисячі дітей. 

Служба проводить профілактично-роз’яснювальну роботу з 30 дітьми, які 

вчинили злочини та засуджені з іспитовим терміном. З кожним з цих дітей 

проводиться індивідуально-профілактична робота та відповідні заходи 

соціалізації та захисту прав та законних інтересів неповнолітніх. 

Також , проведено 36  виступів  на правову тематику у навчальних закладах, 

якими охоплено близько 3800 дітей. 

В своїй роботі з напрямку  попередження домашнього насильства та 

своєчасного захисту дітей від всіх форм насильства, службою у справах дітей: 

 направлено  листи до керівників навчальних та лікувальних закладів міста 

із зобов’язанням їх повідомляти службу у справах дітей про всі випадки 

насильства щодо дітей з метою своєчасного отримання інформації щодо 

домашнього насильства (координуюча функція);  

 у рамках проведення турніру з правових дебатів серед студентської та 

учнівської молоді міста організовано проведення дебатів на тему: «Чи 

потрібно дотримуватися морально-етичних норм?; 



 з метою поширення серед дітей міста знань по захисту своїх прав та свобод, 

своєчасного отримання інформації про насильство в сім’ї, працівниками 

служби у справах дітей в ході виступів перед учнями та студентами 

навчальних закладів міста надається інформація щодо діючого 

законодавства  України про попередження насильства в сім’ї та ті державні 

установи, куди необхідно звертатись підлітку у випадку вчинення 

насильства щодо нього. Всього протягом 2020 року службою у справах дітей 

проведено 19 виступів на тему попередження насильства у сім’ї, якими 

охоплено близько 2 тисяч дітей міста;  

 з метою поширення серед батьків правових знань щодо відповідальності за 

домашнє насильство та попередження цього негативного соціального 

явища, протягом 2020 року працівниками служби у справах дітей проведено 

перед батьками, у колективах навчальних закладів міста 7 виступів, якими 

охоплено близько 2 тисяч батьків;  

 проведено 1 виступ на тему «Попередимо домашнє насильство» на радіо 

«Місто над Бугом». 

 

На обліку служби протягом 2020 року перебувало 32 дітей, які постраждали 

від домашнього насильства. Всі виявлені діти, які постраждали від насильства, 

були поставлені на облік у службі  як такі, що опинились у складних життєвих 

обставинах.  

Щодо кожного з батьків, які вчинили насильство, направлено клопотання 

до органів внутрішніх справ про притягнення до адміністративної 

відповідальності по ст. 173-2 КУпАП.  

Протягом звітного періоду не допущено повторних випадків вчинення 

насильства та тяжких наслідків щодо дітей. 

            З метою реалізації завдань правової освіти службою у справах дітей 

реалізовується проект Клуб правових дебатів, до участі у якому долучено учнів 

та студентів професійно-технічних навчальних закладів та вишів міста. 

 Організовано проведення VІІІ міського турніру з правових дебатів, у тому 

числі в онлайн-режимі, якому брало участь 14 команд навчальних закладів міста. 

Організовано проведення правового квесту «Правовий компас» серед 

учнів та студентів міста, у ході якого вони закріплювали знання про правовий 

устрій держави, кримінальне, цивільне та сімейне право. 

 

Департамент освіти Вінницької міської ради спільно з адміністраціями 

закладів загальної середньої освіти проводить системну роботу профілактичного 

характеру, спрямовану на забезпечення активної протидії злочинності та 

недопущення втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх, зменшення 

негативного впливу на підлітків, запобігання вживанню підлітками наркотичних 

речовин, спиртних напоїв, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, 

попередження пропусків учнями навчальних занять без поважних причин, 

проявів насильства та жорстокості, ксенофобії та расизму в учнівському 

середовищі. 

Стан злочинності та правопорушень, аналіз та виконання відповідних 

нормативних документів, охоплення навчанням, відвідування учнями 

навчальних занять, відрахування з навчальних закладів систематично 

розглядається на нарадах при директорах, заступниках директорів з виховної 



роботи, методичних об’єднаннях класних керівників, узагальнюється в 

підсумкових наказах. 

У всіх закладах загальної середньої освіти міста розроблені затверджені 

наказами заходи на виконання вищезазначених програмних документів.  

Робота за розділами «Морально-правове виховання», «Превентивне 

виховання» базується на принципах цілісності, врахування вікових та 

індивідуальних психологічних умов розвитку особистості та превентивності, що 

є запорукою формування в особистості ціннісного ставлення до суспільства і 

держави, до людей, до себе; є складовою річних планів шкіл у розрізі теми, над 

розв’язанням якої працює педагогічний колектив, нормативних та директивних 

документів, враховує результати роботи за минулий рік, відображається в планах 

роботи класних керівників, адаптованих до особливостей кожного класного 

колективу. 

Забезпечено взаємообмін інформацією між департаментом освіти міської 

ради, сектором ювенальної превенції Вінницького ВП ГУНП, службою у справах 

дітей щодо учнів, які потребують особливої соціальної уваги. Інформація від 

сектору ювенальної превенції Вінницького ВП ГУНП щодо скоєних злочинів та 

правопорушень щоквартально узагальнюються та аналізується Департаментом 

освіти міської ради. 

 Дієвим засобом вирішення завдань щодо подолання злочинності є 

моніторинг стану підліткової злочинності серед неповнолітніх, аналіз отриманих 

даних і вчасне реагування на негативні явища у дитячому середовищі.  

Протягом 2020 року 86 учнів закладів загальної середньої освіти міста 

вчинили адміністративні правопорушення, (у 2019 році таких учнів було 129). 

За невиконання батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей у 2020 році 

було притягнуто 447 осіб (ст.184 КУпАП). 

Кількість дітей, які стали жертвами правопорушень – 63 

Кількість дітей, яких було арештовано – 0. 

Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства відносно дітей – 6. 

Загальна кількість дітей, які вчинили адміністративні правопорушення – 329. 

Кількість учнів закладів загальної середньої освіти, які скоїли злочин – 14. 

Кількість учнів шкіл, які знаходились на профілактичному обліку сектору 

ювенальної превенції відділу превенції Вінницького ВП – 5. 

Для створення сприятливих умов захисту прав і свобод дітей, підвищення 

рівня поінформованості учнів про їхні права через засоби масової інформації, 

розгляд питань, що стосуються захисту прав дітей як пріоритетних у місцевих 

органах влади, а також сприяння змінам у ставленні громади міста до проблем 

дітей, під патронатом міського голови у місті працює Громадське 

представництво уповноважених із прав дітей (дитячих омбудсменів).  

У 2020 році продовжено роботу Громадського представництва 

уповноважених з прав дітей (дитячих  омбудсменів) які проводять різноманітні 

просвітницько-інформаційні заходи з популяризації правової освіти серед дітей 

та учнівської молоді .  

У 2020 році, дитячі омбудсмени були долучені до впровадження таких 

проектів: 

- теоретико-пізнавальний проект «Право для наймолодших»: протягом 2020 

року проведено 4 інтерактивних заняття на правову тематику з дітьми 

початкових класів шкіл міста;  



- проект «Діти-дітям»: дитячі омбудсмени проводили тренінги та розваги у 

Вінницькому обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та 

навчально-реабілітаційному центрі «Промінь» (всього 4 заходи). 

У період з 28.09 по 10.10.2020 відбувся міський конкурс соціальних медіа 

«Правові орієнтири – кожній дитині», який організовано в рамках роботи 

міського клубу шкільних омбудсменів «Бумеранг» комунального закладу  

«Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної».  

Протягом 2020 року Вінницьким міським центром соціальних служб 

спільно з сектором ювенальної превенції Вінницького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області із залученням учасників 

громадського представництва Уповноважених з прав дітей (дитячих 

омбудсменів) м. Вінниці, представника Ради підприємців при міському голові 

проводились рейди по перевірці торгівельних закладів в м. Вінниці. В ході 

проведеної роботи було здійснено перевірку 8 закладів торгівлі, з яких у 3-х були 

виявлені факти порушень правил роздрібної торгівлі тютюновими та 

алкогольними виробами. Із порушниками проводились профілактичні бесіди 

щодо заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, а 

працівники поліції попереджали про адміністративну відповідальність по ч. 2 ст. 

156 КУпАП за порушення правил торгівлі 

З 25 листопада по 10 грудня 2020 року у закладах системи загальної 

середньої освіти проведено заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». Зокрема: конкурс ілюстрацій-порад «Шляхи вирішення 

конфліктів», створення флаєрів «Світ без насильства», виготовлення постерів 

«Руки не для биття!»; онлайн-зустрічі з представниками поліції на теми: 

«Психологічний захист в ситуаціях домашнього насилля» «Попередження 

вчинення насильницьких проявів серед дітей»; тренінгові заняття «Запобігання  

насильству серед  дітей», «Стоп насилля», правовий тренінг для учнів 9-11-х 

класів «Основу міцного правопорядку складає свобода особи та її 

недоторканність»; виставка малюнків «Шкільному булінгу скажемо Ні!», 

«Кожна дитина має право на щасливе дитинство», книжкова виставка в шкільній 

бібліотеці «Свобода від насильства – основне право людини»; години 

спілкування «Слова які ранять душу», «Я прийшов в цей світ, щоб мене любили»;  

брифінг «25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо 

жінок»; перегляд відеороликів «Почни говорити» (9-11 кл.), «Розкажи дорослому, 

якому довіряєш» (7-8 кл.); онлайн-конференції на теми: «Ми проти насилля», 

«Розкажи дорослому, що трапилось» тощо. 

 

На сайтах закладів загальної середньої освіти розміщена інформація щодо 

протидії булінгу. Окрім того, в закладах загальної середньої освіти  розроблені 

заходи щодо протидії булінгу та порядки реагування на випадки булінгу 

відповідно до чинного законодавства.   

У закладах загальної середньої освіти міста продовжується реалізація 

спільний з Національною поліцією проект «Шкільний офіцер поліції», в рамках 

якого налагоджено співпрацю закладів загальної середньої освіти з 

представником поліції. В рамках якого шкільні офіцери проводять 

профілактичні бесіди з учнями, відвідують батьківські збори, що відіграє 

важливу роль у протидії булінгу в учнівському середовищі. На сайтах закладів 

загальної середньої освіти розміщена інформація щодо протидії булінгу.  



На виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та 

відповідно до ст. 381 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні"  рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

08.10.2015р. №2260  створено відділ первинної правової допомоги, який  є 

структурним підрозділом департаменту правової політики та якості Вінницької 

міської ради.   

Відділом у 100% потреби надавалась безоплатна первинна правова 

допомога, яка включає такі види правових послуг: надання правової інформації; 

надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та 

інших документів правового характеру (крім документів процесуального 

характеру); надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів 

користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, 

емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних 

ділянок;  надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. 

В департаменті правової політики та якості, з метою набуття практичного 

досвіду та необхідних вмінь та навичок щодо застосування законодавства, 

проходило практику 6 студентів вищих навчальних закладів України.  

Департамент у справах ЗМІ сприяє забезпеченню висвітлення змін у 

законодавстві через засоби масової інформації та висвітленню в 

телерадіопередачах актуальних правових питань із залученням керівників 

місцевих органів влади. 

Комунальними засобами масової інформації регулярно висвітлюється 

проблематика прав людини за участю працівників виконавчих органів місцевого 

самоврядування; правоохоронних органів із надання ними матеріалів щодо 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також проводяться прямі 

ефіри, прес-конференції та записи в студії телеканалу «ВІТА». 

В ефірі Радіокомпанії «Місто над Бугом» транслюються програми в яких 

обговорюються правові питання з фахівцями в галузі права. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктами 22, 40 частини 1 

статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Інформацію начальника Вінницького районного управління поліції 

ГУНП у Вінницькій області та директора департаменту правової політики та 

якості міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати Вінницькому районному управлінню поліції ГУНП у 

Вінницькій області: 

2.1. При плануванні та проведенні оперативних нарад, у т.ч. спільних, 

координаційних нарад з представниками Вінницького РУП ГУНП, 

громадськості, розглянути найбільш проблематичні та актуальні питання 

протидії злочинності, виходячи з вимог «Комплексної правоохоронної 

програми на 2019 – 2021 роки», вимог законів України, розпорядчих 

документів Президента та Уряду України, МВС України та Національної 

поліції України в частині вжиття вичерпних заходів, спрямованих на захист 

прав і свобод громадян, економічних відносин від кримінальних посягань, 



забезпечення публічної безпеки та порядку а також заходи щодо 

недопущення ускладнення криміногенної ситуації на території 

обслуговування обласного центру. 

2.2 За результатами аналізу факторів, що негативно впливають на стан 

правопорядку, розробляти і вживати додаткових заходів щодо ефективної 

протидії кримінальним правопорушенням  та профілактики правопорушень. 

2.3. Здійснити заходи щодо стабілізації оперативної обстановки на 

вулицях та в громадських місцях міста, зокрема,  попередження та 

розкриття грабежів та хуліганських дій. 

2.4. Забезпечити комплексне використання сил і засобів у забезпеченні 

публічної безпеки і порядку, особливо ретельно організувати безпеку 

громадян під час проведення масових заходів, збільшувати щільність 

нарядів поліції у найбільш криміногенних місцях. 

2.5.  Проводити цільові профілактичні відпрацювання території міста, 

направлені на попередження та розкриття кримінальних правопорушень. 

2.6. З метою мінімізації впливу наркоманії на суспільство, спрямувати 

зусилля на виявлення збувальників наркосировини, місць її виготовлення і 

розповсюдження, ліквідацію каналів ввозу до обласного центру 

наркотичних засобів. 

2.7. Проводити профілактичні заходи з метою запобігання й припинення 

пияцтва, насильства в сім’ях, дитячої бездоглядності і безпритульності, 

кримінального впливу злочинних елементів на підлітків, утягнення 

неповнолітніх і молоді у злочинну діяльність. 

2.8. Вживати організаційних заходів щодо перевірки власників 

вогнепальної зброї та спецзасобів, при цьому націлювати особовий склад на 

виявлення та документування фактів незаконного обігу зброї та 

боєприпасів, зокрема доставляння її з регіонів держави, де триває операція 

об’єднаних сил. 

2.9. З метою недопущення конфліктних ситуацій та ускладнення 

оперативної обстановки під час проведення масових заходів політичного та 

соціально-економічного спрямування, здійснювати зустрічі та 

профілактичну роботу з організаторами заходів, керівниками місцевих 

осередків політичних партій та громадських організацій.      

2.10.  Співпрацювати з єпархіями різних конфесій, представлених на 

території міста, з метою попередження міжконфесійних конфліктів та 

сутичок, своєчасного отримання інформації про заплановані культові 

заходи.      

 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради  з питань законності, депутатської діяльності і етики (С.Василюк). 

 

 

 

    

Міський голова                                                                                       С.Моргунов  
 

 
 


