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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 25.03.2022 № 941        20 сесія 8 скликання  

          м. Вінниця 
 
                                           
Про виконання Комплексної  
правоохоронної програми  
на 2019-2021 роки у  2021 році 
 
 
 

Виконавцями Заходів Комплексної правоохоронної програми впродовж 
2021 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  2021 році.  

Реалізуючи заходи  Комплексної правоохоронної програми на 2019 – 2021 
роки органи Національної поліції України, вживають низку організаційних і 
практичних заходів, спрямованих у першу чергу на забезпечення захисту прав і 
свобод людини, інтересів суспільства і держави  від протиправних посягань, 
боротьби зі злочинністю, охорони публічної безпеки й порядку громадян, а 
також слід зазначити, що цілеспрямовані кроки щодо якісних змін в організації 
роботи, сприяли закріпленню і розвитку деяких позитивних тенденцій на ряді 
напрямків оперативно – службової діяльності та дозволили зберегти контроль за 
криміногеною ситуацією на території Вінницької міської територіальної 
громади. 

У 2021 році поліцейські відреагували на 80 тисяч 376 повідомлень від 
громадян, які надійшли по лінії 102, це на 4 тисячі менше, ніж у 2020 році, з них: 

-  Вінницьке районне управління поліції – 26685 повідомлень (у 2020 році 
28184); 
-  Відділ поліції №1 ВРУП (Лівобережний відділ) - 22316 повідомлень  (у 2020 
році 21929); 
-   Відділ поліції №2 ВРУП (Київський відділ) - 15915  повідомлень   (у 2020 
році 16759); 
-  Відділення поліції №1 ВРУП (Вишенське відділення) - 15460 повідомлень  
(у 2020 році 217337). 
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Із загальної кількості заяв та повідомлень, що надійшли до чергових частин 
управління та підпорядкованих відділів та відділень поліції: 8868 - з ознаками 
кримінальних правопорушень. 

 Вінницьким районним управлінням поліції та підпорядкованими 
відділами та відділеннями поліції вживається комплекс заходів, які спрямовані 
на підвищення ефективності протидії злочинності та встановлення осіб, які 
вчинили злочини. Зосереджено зусилля на попередження, розкриття та 
розслідування тяжких та особливо тяжких, резонансних кримінальних 
правопорушень. 

 У першу чергу вживаються заходи профілактичного характеру протидії  
скоєнню таких правопорушень.  

 З метою попередження скоєння квартирних крадіжок та розкриття 
злочинів вказаної категорії минулих років, незаконному збуту наркотичних 
засобів та психотропних речовин, зброї та вибухівки, систематично, окрім 
загальнодержавних відпрацювань, із власної ініціативи проводились оперативно 
- профілактичні відпрацювання.  

 Наслідком належної профілактичної роботи, стало зменшення абсолютної 
кількості злочинів на 0,9 % у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (у 
2020 – 3172 злочинів, а у 2021 році - 3142). 

 У звітному році, у середньому щодоби, на території м. Вінниці вчинялося 
8 злочинів. При цьому поліцейські розкривали по 5 кримінальних 
правопорушень щоденно. 

 Силами працівників поліції Вінницького районного управління поліції та 
підпорядкованих відділів та відділень розкривався практично кожен другий 
зареєстрований злочин. 

  Так, за 2021 рік до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 
інформацію про 3142 кримінальних правопорушень (без урахування закритих), 
що у порівнянні за аналогічний період 2020 року вказує на невеличкий, проте 
спад реєстрації злочинів. Із загальної кількості кримінальних правопорушень, у 
звітному періоді 2025 (без урахування закритих) особам повідомлено про 
підозру. Питома вага розкриття кримінальних правопорушень за 12 місяців 2021 
року по підрозділах поліції складає 64,2%. З них:  

- Вінницьке районне управління поліції – 1383 кримінальних 
правопорушень (по 880 особам повідомлено про підозру); 
- Відділ поліції №1 ВРУП (Лівобережний відділ) - 823 кримінальних 
правопорушень (по 533 особам повідомлено про підозру); 
- Відділ поліції №2 ВРУП (Київський відділ) - 476 кримінальних 
правопорушень (по 318 особам повідомлено про підозру); 
- Відділення поліції №1 ВРУП (Вишенське відділення) – 460  кримінальних 
правопорушень (по 294 особам повідомлено про підозру); 

Впродовж звітного періоду Вінницьким районним управлінням поліції, 
його підпорядкованими відділами та відділеннями поліції до суду з 
обвинувальним актом скеровано 2107 кримінальних проваджень (за 2020 рік - 
1913 кримінальних проваджень (далі- КП)), а саме: 
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- Вінницьке районне управління поліції – з обвинувальним актом 
направлено до суду 955 КП; 

- Відділ поліції №1 ВРУП (Лівобережний відділ) – з обвинувальним актом 
направлено до суду 520 КП; 

- Відділ поліції №2 ВРУП (Київський відділ) - з обвинувальним актом 
направлено до суду 323 КП; 

- Відділення поліції №1 ВРУП (Вишенське відділення) – з обвинувальним 
актом направлено до суду 309 КП. 

Також, слід зазначити, що працівникам поліції у 2021 році вдалося 
збільшити до 100% розкриття особливо тяжких злочинів скоєних проти життя та 
здоров’я людини, а саме на території обслуговування Вінницького районного 
управління поліції розкрито усі умисні вбивства та нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть. 

Окрім цього, вживаються скоординовані заходи до розкриття тяжких та 
особливо тяжких злочинів, пов'язаних з посяганням на особисту та майнову 
безпеку громадян, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. 

Завдяки попереджувальній роботі прослідковується зменшення реєстрації 
тяжких кримінальних правопорушень, а саме за 2021 рік зареєстровано 1140 
злочинів, а у 2020 - 1271 таких злочинів. Як приклад, кількість грабежів 
зменшилась на 39,0% (50 кримінальних правопорушень у 2021 році  проти 82 
кримінальних правопорушень у 2020 році).  

З метою посилення боротьби з вуличною злочинністю та злочинами проти 
особистого майна громадян, щоденно проводиться відповідний аналіз, на 
підставі якого визначаються найбільш вражені місця скоєння вуличної 
злочинності, а також відповідно до стану оперативної обстановки, здійснюється 
корегування розстановки нарядів, задіяних на забезпечення публічної безпеки і 
порядку. 

 Так, порівняно з попередніми роками продовжується зменшення кількості 
корисливо - насильницьких  посягань, а саме розбоїв та грабежів: скоєно 50 
фактів вчинення грабежів (у 2020 році – 82 , у 41 випадку (у 2020 році - 60) особи 
встановлені, а також у 2021 році на території обслуговування Вінницького 
районного управління поліції вчинено 8 розбійних нападів (у 2020 році 10 ), у 
яких усі особи встановлені, питома вага розкриття склала 100 %. 

Особливо гостро стоїть проблема щодо протидії квартирним крадіжкам. Із 
226 скоєних квартирних крадіжок, розкрито 102 факти, або 45,1 %.  

У 2021 році, завдяки профілактичним заходам під умовною назвою 
«Трикстер» та роз’яснювальній роботі в мережі Інтернет, працівникам 
Вінницького районного управління вдалося удвічі покращити ефективність 
роботи з розкриття шахрайств.  

Так, у 2021 році зафіксовано близько 250 злочинів за фактами шахрайських 
дій, проти 470 кримінальних проваджень зареєстрованих у 2020 році. По 139 
фактах особи встановлені і їм повідомлено про підозру. 

Організація єдиного безпекового простору, де кожна людина почуватиме 
себе захищеною – основна мета Національної поліції України. 
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Його основною метою має стати Поліцейський офіцер громади. Без 
перебільшення це найбільший проєкт у поліції, який стартував ще у 2018 році. 

За роки поліцейські офіцери громади показали свою ефективність, 
отримавши близько 70% довіри місцевих жителів. 

Станом на 31 грудня 2021 року цей проєкт повноцінно втілений на території 
Вінницької міської територіальної громади. 

Завдяки виділеним коштам відповідно до «Комплексної правоохороної 
програми на 2019-2021 роки», у 2021 році було придбано легковий автомобіль 
для Поліцейського офіцера громади, який посприяв у створені умов для несення 
служби поліцейському офіцеру громади Вінницько-Хутірського 
старостинського округу Вінницької міської територіальної громади та 
забезпеченню належного рівня безпеки, організації єдиного безпекового 
простору у громаді та своєчасного реагування на проблеми населення. 

Наступний акцент у роботі поліції, це ефективне реагування на факти 
домашнього насильства. Щоденно дві мобільні групи активно працюють на 
території обслуговування Вінницького районного управління поліції. Так, у 
звітному періоді поліція отримала майже 850 заяв та повідомлень про вчинення 
домашнього насильства. 

Збільшення звернень є сталою тенденцією, що зберігається не один рік. 
Широка інформаційна компанія, законодавчі зміни та посилений контроль 
правоохоронних органів – це ті причини, з яких домашнє насильство перестало 
бути «проблемою однієї сім’ї». 

За статистикою, найбільше до поліції з повідомленнями про домашнє 
насильство зверталися жінки – 710. Від дітей надійшло 81 звернення. 

До адміністративної відповідальності, за скоєння домашнього насильства 
притягнуто понад 565 осіб. Також, винесено 439 термінових заборонених 
приписів стосовно кривдників. 

На особливому контролі стоїть питання розкриття та розслідування  
кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, адже саме 
ця категорія злочинів, яка виявляється безпосередньо за результатами 
оперативно – службової діяльності співробітників кримінальної поліції та 
превентивної діяльності. 

Протягом 2021 року виявлено 20 кримінальних правопорушень пов`язаних 
з незаконним поводженням зі зброєю та вибуховими речовинами. 

Надзвичайно актуальною залишається тема вживання наркотичних засобів 
громадянами, це є чи не найголовнішою проблемою суспільства. Поширення 
наркотичної залежності серед населення призводить до зростання злочинності. 
Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
вживанням наркотиків, зростає із року в рік. 

За вказаний період задокументовано 469 фактів незаконного обігу 
наркотичних засобів (у 2020 році – 474 кримінальних правопорушень), по 356 
фактам особи встановлені, та їм повідомлено про підозру (у 2020 році – 351 
кримінальних правопорушень ), а саме: 
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- Вінницьке районне управління поліції – 233 кримінальних правопорушень 
(по 209 особам повідомлено про підозру); 
- Відділ поліції № 1 ВРУП (Лівобережний відділ) – 97 кримінальних 
правопорушень (по 49  особам повідомлено про підозру); 
- Відділ поліції № 2 ВРУП (Київський відділ) – 75 кримінальних 
правопорушень (по 55 особам повідомлено про підозру); 
- Відділення поліції № 1 ВРУП (Вишенське відділення) – 64 кримінальних 
правопорушень (по 43 особам повідомлено про підозру). 
Виявлено 236 фактів збуту наркотичної сировини (проти 247 кримінальних 

правопорушень у 2020 році), з яких по 194 фактам особам повідомлено про 
підозру: 

- Вінницьке районне управління поліції – 139 кримінальних правопорушень 
(по 129 особам повідомлено про підозру, питома вага становить 92,8%); 
- Відділ поліції № 1 ВРУП (Лівобережний відділ) – 45 кримінальних 
правопорушень (по 26 особам повідомлено про підозру, питома вага 
становить 57,8%); 
- Відділ поліції № 2 ВРУП (Київський відділ) – 30 кримінальних 
правопорушень (по 20 особам повідомлено про підозру, питома вага 
становить 66.7%); 
- Відділення поліції № 1 ВРУП (Вишенське відділення) – 22 кримінальних 
правопорушень (по 19 особам повідомлено про підозру, питома вага 
становить 86,4%).  
Криміногенна активність неповнолітніх – надто небезпечне для суспільства 

явище. Саме в цьому віці молодь стає резервом для дорослої та рецидивної 
злочинності. Саме тому злочинність неповнолітніх, як і раніше, залишається 
актуальною проблемою для органів внутрішніх справ.   

Однак, за 2021 рік злочинність серед неповнолітніх зменшилась на 24,2% 
(50 проти 66 у 2020 році) кримінальних правопорушень. Питома вага розкриття 
кримінальних правопорушень, скоєних неповнолiтнiми та за їх участю становить 
2,8 %.  

Як позитивний результат роботи Вінницького районного управління поліції 
можна відмітити зменшення залишку осіб, що ухиляються від слідства та суду. 
Так, в залишку по місту перебувало - 1377 осіб, з яких 1210 військовослужбовців 
та 167 осіб по загально кримінальній спрямованості. За вказаний період 
розшукано та знято з обліку - 88 осіб. 

Органи Національної поліції проводять ефективну планомірну роботу з 
протидії злочинності, забезпеченню публічної безпеки і порядку, напрацьовують 
дієві механізми взаємодії з Вінницькою міською радою та з іншими 
правоохоронними органами з цих питань. 

Інформація Департаменту правової політки та якості міської ради, 
щодо виконання п.п. 4,5,6,7 розділу 8 Заходів Комплексної правоохоронної 
програми у  2021 році. 

Реалізацію заходів даної програми безпосередньо здійснюють Служба у 
справах дітей, департамент освіти, департамент культури, департамент у справах  
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ЗМІ та зв’язків з громадськістю, департамент правової політики та якості міської 
ради, Вінницький міський центр соціальних служб, Вінницьке районне 
управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області.   

Реалізуючи завдання Програми, виконавчі органи Вінницької міської ради  
у 2021 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 усіх виконавчих органів Вінницької міської ради. 

Відповідна 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 
органів Національної поліції України та до Центру, дані структури 
повідомляються про всі випадки порушень прав дітей та  вчинення 
неповнолітніми правопорушень. 

При Вінницькому міському центрі соціальних служб функціонують 
спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб: мобільна бригада 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі, а також відділ «Денний центр 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства або насильства за ознакою статі» та кризові кімнати.  

З січня 2021 року надійшло 554 повідомлення про вчинення домашнього 
насильства. Спеціалізованими службами охоплено соціальними послугами – 286 
сімей, надано послугу соціального супроводу – 2 особам, 31 сім’ї, забезпечено 
послугами кризової кімнати – 14 жінок та 18 дітей, до місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги направлено 54 особи. 

Протягом 2021 року організовано проведення 35 профілактичних заходів 
(рейдів) із залученням працівників правоохоронних органів та представників 
департаментів та відділів міської ради: «Дитина в сім’ї» - 33 заходи та «Діти 
вулиці» - 2 заходи, під час яких здійснено контроль за умовами проживання та 
виховання  485  дітей.  

Також, проводиться низка виховних та профілактичних заходів з метою 
недопущення вчинення правопорушень дітьми та заходів з недопущення 
вчинення ними повторних правопорушень. 

Працівники Центру приймають участь у засіданнях Міжвідомчої робочої 
групи з питань сім’ї, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми. Постійно проводиться профілактична робота щодо попередження 
домашнього насильства в усіх сім`ях, які знаходяться на обліку.  
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Проводяться інформаційно – просвітницькі заходи щодо попередження всіх 
проявів насильства з прийомними батьками, опікунами та піклувальниками, 
особами молодіжного віку, які засуджені до покарань не пов’язаних із 
позбавленням волі.  

У тому числі, в рамках проведення щорічної акції «16 днів проти 
насильства» Вінницьким міським центром соціальних служб проводились 
наступні заходи: 
- інформаційно-просвітницька акція на проспекті Космонавтів щодо 

попередження всіх проявів насильства; 
- засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сім’ї, запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми. Презентація документального фільму 
«Розірви коло»; 

- висвітлення проведення кампанії «16 днів проти насильства» на офіційній 
інтернет сторінці Центру, у тому числі соціальній мережі Фейсбук; 

- проведення інформаційної акції "Молодь Вінниці – за життя без СНІДу"; 
- інформаційний захід для студентів ДНЗ «Вінницький центр професійно-

технічної освіти технологій та дизайну» про проблематику домашнього 
насильства, роботу спеціалізованих служб підтримки та відповідальність за 
вчинення правопорушень за вчинення насильства; 

- інформаційно-роз’яснювальна робота серед працівників правоохоронних 
органів з питань соціальної підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та роботи «Кризової кімнати»; 

- МКП кінотеатр "Родина", прем’єра документального фільму «Розірви коло» 
про шлях постраждалих від домашнього насильства;  

- інформаційний захід для військовослужбовців Національної гвардії (в/ч 3008) 
про проблематику домашнього насильства та відповідальність за вчинення 
правопорушень за вчинення насильства; 

- встановлення та відкриття «Червоної лавки» на просп. Космонавтів з 
табличками із місцевими та національними контактами протидії насильства 
для підвищення обізнаності серед населення про проблему домашнього 
насильства. 

Центром здійснюється розробка та розповсюдження серед населення, 
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, інформаційних 
друкованих та електронних матеріалів, інформаційного друкованого видання, 
розміщується зовнішня реклама на вулицях, у громадському транспорті, 
громадських місцях про права та послуги, якими можуть скористатись 
постраждалі особи, а також контактні данні спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб та інших суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству.  

Протягом 2021  року працівниками служби у справах дітей  здійснено 
обстежено умови проживання 855 дітей, надано 3456 консультацій з питань 
соціального захисту дітей, їх житлових та майнових прав, проведено 2045 
профілактично-виховних бесід з метою з’ясування причин та умов, які призвели 
до порушення прав дітей, розглянуто 8256 усних та письмових звернень 
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громадян, установ та організацій, підготовлено 2556 запитів, клопотань, 
інформацій до закладів охорони здоров’я, освіти, правоохоронних органів тощо.    

Службою у справах дітей протягом 2021 року порушено перед 
правоохоронними органами питання про притягнення до адміністративної 
відповідальності 41 батьків, які неналежним чином виконували батьківські 
обов’язки по вихованню та навчанню  своїх дітей або  вчинили насильство щодо  
дітей. Подано до суду 15 позовних заяв про позбавлення батьківських прав та 
відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав. Проведено  72  
виступи  на правову тематику у навчальних закладах міста, якими охоплено 
близько 5000  дітей. 

Служба у справах дітей проводить профілактично-роз’яснювальну роботу з 
15 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. 

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);  

• 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 2021 року службою у справах 
дітей проведено 28 виступів на тему попередження насильства у сім’ї, 
якими охоплено близько 1000 дітей;  

• проведено один виступ на тему «Попередимо домашнє насильство» на радіо 
«Місто над Бугом». 

На обліку служби протягом 2021 року перебувало 23 дитини ( в минулому 
році-32), 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.  

З батьками, які вчинили насильство щодо дітей, проводиться профілактично-
корекційна робота, здійснюється контроль за виконанням ними батьківських 
обов’язків та роз’яснюються вимоги чинного законодавства України щодо 
виховання дітей, проводиться соціальна адаптація сім’ї. 

Щодо кожного з батьків, які вчинили насильство, направлено клопотання до 
органів внутрішніх справ про притягнення до адміністративної відповідальності 
за ст. 173-2 КУпАП.  

Протягом звітного періоду не допущено повторних випадків вчинення 
насильства та тяжких наслідків щодо дітей. 
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 За ініціативи служби 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. У зв’язку з карантинними заходами  частина заходів була 
проведена у режимі онлайн-відеоконференції із застосуванням програми 
«ZOOM». Даними виступами охоплено близько 550 дітей. 

Також , проведено 72  виступи на правову тематику у навчальних закладах 
міста, якими охоплено близько 5000 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 вищих навчальних 
закладів міста. 

Протягом 2021 року відбулося, з урахуванням карантинних обмежень,  10 
дебатних ігор. 

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 та затверджені 
наказами заходи на виконання вищезазначених програмних документів.  

У закладах загальної середньої освіти міста продовжується реалізація 
спільного з Національною поліцією проєкту «Шкільний офіцер поліції», в 
рамках якого шкільні офіцери проводять профілактичні бесіди з учнями, 
відвідують батьківські збори, розповідають батькам та вчителям про негативні 
явища у молодіжному середовищі.  

Забезпечено взаємообмін інформацією між департаментом освіти міської 
ради, сектором ювенальної превенції Вінницького районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, службою у 
справах дітей щодо учнів, які потребують особливої соціальної уваги. 
Інформація від сектору ювенальної превенції Вінницького районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області щодо 
скоєних злочинів та правопорушень щоквартально узагальнюються та 
аналізується Департаментом освіти міської ради. 
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Питання відвідування навчальних занять учнями закладів загальної 
середньої освіти знаходиться на постійному контролі адміністрацій шкіл У всіх 
закладах загальної середньої освіти міста класні керівники 1-11-х класів 
здійснюють щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.  

Адміністраціями закладів загальної середньої освіти Вінницької МТГ разом 
із педагогічними працівниками, психологами закладів, соціальними педагогами 
та представниками ювенальної превенції Вінницького районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 
систематично проводяться тематичні виховні години, батьківські всеобучі, 
зустрічі з батьками учнів, які потребують особливої педагогічної уваги.  

  У 2021 році завершено реалізацію проєкта-переможця конкурсу «Бюджет 
громадських ініціатив» «Подільський центр прав дитини», в рамках якого 
проведено цикл тренінгів з правової освіти для учнів 8-10 класів закладів 
загальної середньої освіти Вінницької МТГ на базі освітнього хабу Вінницького 
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

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 .  

  За участі дитячих омбудсменів 5 листопада 2021 року працівники сектору 
ювенальної превенції Вінницького районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області спільно з дитячими 
омбудсменами, працівниками Вінницького міського центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді та з представником Ради підприємців при міському 
голові провели профілактичний рейд по закладах торгівлі міста. Під час рейду 
зафіксовано один випадок продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів. 

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 
10 грудня 2021 року в закладах системи загальної середньої освіти проведено: 

- засідання шкільних омбудсменів, зустрічі лідерів шкільних 
парламентів з омбудсменами та інформаційні повідомлення для учнів різних 
вікових категорій на теми: «Знай свої права дитино», «Насильство. Способи 
уникнення»; 

- тематичні години спілкування, усні журнали, інформаційні 
хвилинки, бесіди освітнього та виховного характеру, сюжетно-рольові ігри 
та моделювання ситуацій для дітей різних вікових категорій «Немає прав без 
обов’язків», «Толерантність – гармонія у розмаїтті», «Конвенція про права 
дітей в дії», «Співчуття та милосердя» тощо; 

- тренінги  для учнів «Як протистояти булінгу», «Вчимось 
спілкуватися продуктивно», «Жити в злагоді з собою та іншими», для 
педпрацівників – «Форми поведінки людей у конфліктних ситуаціях».  
02 грудня 2021 року на базі Вінницького міського палацу дітей та юнацтва 

імені Лялі Ратушної проведено воркшоп «Відновні практики в роботі з учнями 
закладів загальної середньої освіти» для педагогів-кураторів шкільних служб 
розв’язання конфліктів. 
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З метою попередження випадків булінгу, агресивної та насильницької 
поведінки серед учнівської молоді адміністраціями закладів загальної середньої 
освіти міста проводиться систематична превентивна робота, на сайтах закладів 
розміщена інформація щодо протидії булінгу та розроблені порядки реагування 
на випадки цькування відповідно до чинного законодавства.  

На постійній основі діють інформаційно-просвітницькі центри, в яких 
здійснюється робота, в тому числі, і з правової освіти населення (в бібліотеках-
філіях №№1, 7, 8, 11, 13, Центральній  міській бібліотеці ім.Бевза та Центральній 
бібліотеці для дітей юнацтва), де проведено 6 заходів в рамках 
правопросвітницького  проекту  «Я маю право».   

Крім того, у бібліотеках міста проведено:            
- інтерактивну гру «Права літературних героїв» (бібліотека-філія №3); 
- правову вікторину «Я маю право» (бібліотека-філія №14); 
- брейн-ринг «Права свої знай, обов’язки не забувай» (бібліотека-філія №4); 
- бібліомікс «Правові знання – підліткам» (ЦМБ ім. Бевза); 
- презентацію книжкової виставки «Україна – правова держава» (ЦМБ ім. І. 

Бевза). 
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 інформація про можливість  звернення 
до Вінницького місцевого центру вторинної правової допомоги 
для  забезпечення доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.    

Після відновлення особистих прийомів з 01.07.2021 року здійснено прийом 
920 осіб, а також, за потреби надаються консультації у телефонному режимі. 

Здійснюється щотижневе інформування виконавчих органів Вінницької 
міської ради про зміни, які відбулися в чинному законодавстві, 
готуються  довідкові матеріали  із законодавства,  надаються  посадовим особам 
Вінницької міської ради консультації з правових питань.   

Здійснюється щоденний моніторинг автопризначених судових справ, які 
надійшли до судів м. Вінниці вперше, стороною в яких є Вінницька міська ради 
чи виконавчий комітет. 

В департаменті правової політики та якості, з метою набуття практичного 
досвіду та необхідних вмінь та навичок щодо застосування законодавства, 
проходило практику 11 студентів вищих навчальних закладів України.  

Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю сприяє висвітленню 
в телерадіопередачах актуальних правових питань та забезпечує інформування 
населення щодо змін у законодавстві через комунальні засоби масової 
інформації.  

Крім того, на МКП – ІТА «ВІТА» впродовж року щотижня виходила 
тематична програма «Особливий випадок», в яких розповідалось про резонансні 
злочини, аварії, надзвичайні події та кримінальні історії, які трапились в області 
впродовж тижня. Також щодня по буднях в ефірі МКП – ІТА «ВІТА» 
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транслюється коротка інформація про ДТП, правопорушення, надзвичайні події, 
що трапились в місті і які зафіксували камери відеоспостереження 
муніципального Ситуаційного Центру.  

В ефірі КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом»», впродовж року, щотижня 
виходив проєкт «Пасок безпеки», який виготовлявся спільно з патрульною 
службою Нацполіції , у програмі пояснювалося, як убезпечити дітей та дорослих 
від дорожньо-транспортних аварій, злодіїв, шахрайств та інше.  

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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 
 
    
 
 
 
 
 
Міський голова                                  Сергій МОРГУНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент правової політики та якості міської ради 
Дзигун Ольга Леонідівна  
Начальник відділу правового, соціального  забезпечення та експертиз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


