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Виконавцями Заходів Комплексної правоохоронної програми впродовж 2022 

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  2022 році.  

Реалізуючи заходи Комплексної правоохоронної програми на 2022 – 2024 
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.  

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. 

Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області (далі- 
Вінницьке РУП), не зважаючи на те, що на території України діяв воєнний стан, у 
2022 році вжито  заходів щодо стабілізації криміногенної ситуації в місті, 
зміцненню оперативних позицій, реалізації напрацювань і розробок. 

 За вказаний період, робота Вінницького РУП була направлена на 
забезпечення встановлених Конституцією України прав, свобод і законних 
інтересів громадян, інтересів Держави, здійснення заходів, передбачених 
рішеннями Кабінету Міністрів України, колегій МВС України, Національної 
поліції України та ГУНП у Вінницькій області, розпоряджень органів місцевого 
самоврядування.  



Забезпечено участь працівників Вінницького РУП у виконанні завдань 
територіальної оборони, у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму 
воєнного стану на території обслуговування. 

З початку агресії російської федерації на дорогах м. Вінниці з метою 
контролю за в’їздом та виїздом громадян до міста, перевірки осіб, транспортних 
засобів, багажу та вантажів створено та виставлено  блок-пости.  

Створено спеціальні оперативні групи для виявлення диверсійно-
розвідувальних груп, колаборантів та інших осіб. Окрім цього, щоденно 
проводилась перевірка ринків, готелів, хостелів, мотелів, приватних садиб, які 
розташовані на території міста. 

Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення громадян про 
правопорушення та події в середньому на добу залучається 40 нарядів поліції.  

Незважаючи на збройну агресію з боку росії продовжується  проведення 
заходів щодо удосконалення взаємодії між територіальними органами поліції, 
підвищення оперативності та якості реагування на явища криміногенного 
характеру, а також подальшу інтеграцію стратегічних проєктів структурної та 
функціональної розбудови поліції на території Вінницької міської територіальної 
громади.  

Зокрема, продовжено реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади», 
який покликаний забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе 
та працює на території цієї громади. Основними цілями проєкту є побудова сталої 
співпраці з громадою для створення спільного безпечного середовища, інтеграція 
поліції у суспільство, задоволення безпекових потреб громадян, залучення до 
партнерства усіх зацікавлених сторін, ефективне та консолідоване вирішення 
локальних проблем громади, оцінка роботи поліції на основі дослідження рівня 
довіри громадян.  

Поліцейському офіцеру громади Стадницького старостинського округу 
Вінницької міської територіальної громади було передано у користування 
приміщення поліцейської станції в с. Гавришівка, яка безумовно являється 
зразковою та одною з найкращих серед поліцейських станції Вінницької області. 
Також, за рахунок коштів, виділених на виконання заходів програми, придбано 
легковий автомобіль марки «ХАВАЛ» вартістю 800 тис. грн для Поліцейського 
офіцера громади Вінницько-Хутірського старостинського округу. 

Також, слід зазначити, що у листопаді 2022 року завдяки тісній співпраці 
поліції та Вінницької міської ради у Вінницькому РУП впроваджено систему 
«Custody Records» -головним принципом якої є гарантування безпеки затриманих 
та гідні умови перебування осіб під вартою.  

Дана система передбачає електронну фіксацію, яка в подальшому захистить 
затриманих осіб від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечить самих 
правоохоронців від безпідставних звинувачень. У районному управлінні  
функціонує найбільш технічно оснащена, у порівнянні із іншими районними  
підрозділами поліції Вінницької області, система забезпечення прав затриманих. 

Пріоритетним залишається питання ефективного реагування поліцією на 
правопорушення, зокрема прибуття поліції на місце події у максимально стислий 
строк. Початок такого реагування починається, як правило, з дзвінка громадян на 
спецлінію поліції «102». Загалом за час воєнного стану на спецлінію «102» від 



громадян надійшло понад 64 296 повідомлень, які потребували відповідного 
реагування на них з боку поліції. 

Проведена робота щодо профілактики вчинення кримінальних 
правопорушень дала певні позитивні результати. 

Ефективне виконання органами та підрозділами поліції завдань з протидії 
кримінальній протиправності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони 
прав та свобод людини, а також інтересів суспільства і держави дозволили 
контролювати криміногенну ситуацію та не допустити її загострення у 2022 році. 
Зокрема, слід відзначити зменшення на 13 % кількості учинених кримінальних 
правопорушень. Рівень злочинності на території м. Вінниці у порівнянні з 2021 
роком знизився з 3142 до 2734 кримінальних правопорушень: 

- Вінницький РУП – зареєстровано 1134 кримінальних правопорушень (по 727 
особам повідомлено про підозру); 

-  Відділ поліції № 1 (Лівобережний відділ) - зареєстровано 857 кримінальних 
правопорушень (по 538 особам повідомлено про підозру); 

- Відділ поліції №2 (Київський відділ)- зареєстровано 416 кримінальних 
правопорушень (по 270 особам повідомлено про підозру); 

- Відділення поліції №1(Вишенське відділення) – зареєстровано 327 
кримінальних правопорушень (по 201 особам повідомлено про підозру). 

За звітній період на території обслуговування Вінницьким РУП на 33,3 % 
вчинено менше умисних вбивств, у 2021 році було зареєстровано 9 фактів, а у 2022 
році 6, з них:  

- Вінницький РУП – зареєстровано 2 кримінальні правопорушення (по 2 
особам повідомлено про підозру); 

-  Відділ поліції № 1 (Лівобережний відділ) - зареєстровано 3 кримінальних 
правопорушення (по 3 особам повідомлено про підозру); 

- Відділ поліції № 2 ( Київський відділ) - зареєстровано 1 кримінальне 
правопорушення (особі повідомлено про підозру). 

Крім того, тяжких тілесних ушкоджень, унаслідок яких сталася смерть 
потерпілого зареєстровано 2 факти проти 3 у 2021 році, що на 33,3 % менше.  

По усіх злочинах вказаних категорій особи встановлені, їм повідомлено про 
підозру та кримінальні провадження скеровані з обвинувальними актами до суду. 

Комплексний підхід до профілактики злочинності та збільшення 
патрулювання міста дозволив досягнути зменшення кількості вчинених злочинів 
корисливо-насильницької спрямованості та проти власності громадян, у т.ч. 
пограбувань з 50 зареєстрованих у 2021 році до 28 зареєстрованих фактів у 2022 
році: 

- Вінницький РУП – зареєстровано 7 кримінальних правопорушень (по 7 
особам повідомлено про підозру, питома вага - 100%); 

-  Відділ поліції № 1 (Лівобережний відділ) - зареєстровано 13 кримінальних 
правопорушень (по 11 особам повідомлено про підозру, питома вага – 84,6%); 

- Відділ поліції № 2 (Київський відділ)- зареєстровано 2 кримінальних 
правопорушення (по 2 особам повідомлено про підозру, питома вага – 100%); 

- Відділення поліції № 1 (Вишенське відділення) – 6 кримінальних 
правопорушень (по 5 особам повідомлено про підозру, питома вага – 83,3%). 



 Розбійних нападів у 2022 році задокументовано 4 факти, проти 8 фактів 
зареєстрованих у 2021 році. Усі факти зареєстрованих розбійних нападів на 
території м. Вінниці розкрито, особи встановлено та їм повідомлено про підозру.  

Кількість крадіжок у 2022 році суттєво знизилась, так у 2021 році 
зареєстровано 1075 фактів, а у 2022 році 522 факти: 

- Вінницький РУП – зареєстровано 167 кримінальних правопорушень (по 106 
особам повідомлено про підозру, питома вага - 63,5%); 

-  Відділ поліції № 1 (Лівобережний відділ) - зареєстровано 188 кримінальних 
правопорушень (по 100 особам повідомлено про підозру, питома вага – 53,2%); 

- Відділ поліції № 2 ( Київський відділ) - зареєстровано 89 кримінальних 
правопорушень (по 65 особам повідомлено про підозру, питома вага – 73,0%); 

- Відділення поліції № 1 (Вишенське відділення) – зареєстровано 78 
кримінальних правопорушень (по 55 особам повідомлено про підозру, питома вага 
– 70,5%). 

 Зокрема, крадіжок проти власності зареєстровано лише 501 факт, проти 1049 
фактів зареєстрованих  у 2021 році: 

- Вінницький РУП – зареєстровано 157 кримінальних правопорушень (по 99 
особам повідомлено про підозру, питома вага - 63,1%); 

-  Відділ поліції № 1 (Лівобережний відділ) - зареєстровано 181 кримінальне 
правопорушення (по 97 особам повідомлено про підозру, питома вага – 53,6%); 

- Відділ поліції № 2 (Київський відділ)- зареєстровано 86 кримінальних 
правопорушень (по 63 особам повідомлено про підозру, питома вага – 73,3%); 

- Відділення поліції № 1 (Вишенське відділення) – 77 кримінальних 
правопорушень (по 54 особам повідомлено про підозру, питома вага – 70,1%). 

Завдяки посиленому патрулюванню міста та впровадженню комендантської 
години на території України, працівникам поліції вдалося попередити крадіжки з 
помешкань містян. Так, у 2022 році задокументовано лише 71 факт, проти 226 
фактів в 2021 році. Також, слід зазначити, що з 71 злочину, 39 розкрито і особам 
повідомлено про підозру.  

Спостерігається позитивна тенденція в зменшені документування злочинів за 
фактами незаконного заволодіння транспортних засобів. Так, за звітний період на 
території міста задокументовано 10 фактів заволодінь транспортними засобами, з 
яких 9 розкрито, а у 2021 році задокументовано 38 таких злочинів, зокрема: 

- Вінницький РУП – 1 кримінальне правопорушення, особа встановлена та їй  
повідомлено про підозру, питома вага - 100%); 

-  Відділ поліції № 1 (Лівобережний відділ) - 6 кримінальних правопорушень, 
усі особи встановлені та їм повідомлено про підозру, питома вага – 100%); 

- Відділ поліції № 2 (Київський відділ) - 1 кримінальне правопорушення, особа 
встановлена та їй  повідомлено про підозру, питома вага - 100%); 

- Відділення поліції № 1 (Вишенське відділення) – 2 кримінальних 
правопорушення, з яких 1 особа встановлена та їй повідомлено про підозру, 
питома вага – 50,0%). 

Загалом, у звітному періоді, до суду з обвинувальними актами направлено 
1723 кримінальних проваджень.  



Крім того, Вінницьким РУП у 2022 році проводилась активна робота, 
спрямована на припинення поширення наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема через мережу Інтернет.  

Завдяки посиленому патрулюванню обласного центру, упродовж звітного 
періоду виявлено 558 фактів наркозлочинів, у 460 з яких особам повідомлено про 
підозру, проти 356 у 2021 році. Так, загалом працівниками поліції Вінницького 
РУП за 2022 рік на території міста з незаконного обігу було вилучено понад 17,5 
кг канабісу, 668 грамів PVP-солей (синтетичних психотропних речовин), 480 
грамів амфетаміну, 38 грамів метадону, 170 грамів макової соломки, 160 грамів 
мефедрону (синтетичного наркотичного засобу) та понад 15 кг фенілнітропропену 
(прекурсору для виготовлення психотропних речовин) досягнуто зростання у 
розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері незаконного збуту 
наркотиків, із 242 задокументованих проваджень 209 особам повідомлено про 
підозру. Загалом, за звітній період працівниками поліції Вінницького РУП в 
порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України було затримано 
37 осіб за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ст. 307 Кримінального 
кодексу України, а саме незаконного виготовлення, виробництва, придбання, 
зберігання перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та 3 - ох осіб, які 
виготовляли та зберігали наркотики без мети збуту. 

Ведення бойових дій на території України є одним із суттєвих факторів, що 
зумовлює значне розповсюдження зброї та вибухівки в країні і призводить до 
численних випадків їх незаконного накопичення, зберігання, використання під 
час вчинення злочинів. Працівники Вінницького РУП систематично здійснюють 
організаційні, практичні та превентивні заходи із протидії кримінальним 
правопорушенням, вчинених з використанням зброї, протидії незаконному обігу 
вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на території міста. 
Послідовна реалізація заходів сприяла документуванню у звітному періоді 
значної кількості кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням 
зброї. Так, у 2022 році задокументовано 19 фактів пов’язаних з незаконним 
поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, з яких 
у 18 кримінальних правопорушеннях особам повідомлено про підозру.  

З незаконного обігу вилучено дві одиниці нарізної зброї, два обрізи 
мисливської гладкоствольної зброї, одну гранату Ф-1, бойові припаси різного 
калібру до нарізної зброї та 9 одиниць холодної зброї. 

Від початку року працівниками сектору контролю за обігом зброї в сфері 
дозвільної системи Вінницького РУП, вилучено 297 одиниць зброї, з них 39 
одиниць холодної. Також у 2022 році перевірено за місцем постійного 
проживання 7008 власників зброї та прийнято 5090 громадян для придбання зброї 
і продовження терміну дії дозволів. За порушення правил дозвільної системи, до 
адміністративної відповідальності притягнуто 646 осіб. 

Періодичне обмеження соціальної активності громадян у зв’язку з воєнними 
діями на території України спровокувало збільшення на 63,3% шахрайств, 
пов’язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3, 4 ст. 190 
КК України). Завдяки оперативному реагуванню поліції на таку ситуацію 
розкрито майже 50% таких злочинів.  



У 2022 році набули популярності нові схеми шахрайств, а саме 
псевдоволонтерства та перехід за фішинговими посиланнями для отримання 
даних банківських карток громадян. З метою попередження злочинним проявам 
шахраїв, Вінницьким РУП спільно із відділом комунікації ГУНП у Вінницькій 
області на постійній основі проводиться інформування населення через засоби 
масової інформації та наявні інтернет-ресурси поліції про користування 
інформацією лише з офіційних джерел, про небезпечність переходу за сумнівними 
гіперпосиланнями, та не допустимість розголошення конфіденційної інформації. 

Останнім часом значного суспільного резонансу набувають повідомлення 
про неправдиві замінування. Найчастіше зловмисники «мінували» приміщення 
навчальних закладів, лікарень, а також об’єкти транспортної та торговельної 
інфраструктури. Загалом у минулому році поліція зафіксувала майже 412 
анонімних повідомлень. За фактами анонімних повідомлень про загрозу безпеці 
громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності слідчі Вінницького 
районного управління поліції розпочали 48 кримінальних проваджень за ст. 259 
(Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 
пошкодження об’єктів власності) КК України.  

У звя’зку із збільшенням кількості фактів учинення домашнього насильства, 
у Вінницькому РУП цілодобово працюють дві мобільні групи, метою яких є 
ефективне реагування винятково на факти вчинення домашнього насильства для 
його припинення та надання допомоги постраждалим особам, здійснення 
превентивних заходів стосовно кривдників. За минулий рік цими мобільними 
групами здійснено 1842 виїзди на повідомлення про факти вчинення домашнього 
насильства, з яких  підтверджено 720 фактів. За час роботи було винесено  209 
термінових заборонних приписів, з них 33 – з зобов’язанням залишити місце 
проживання (перебування) постраждалої особи, 34 з забороною на вхід та 
перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи та 142  з 
забороною у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 

 До адміністративної відповідальності було притягнуто 709 осіб та на 
профілактичний облік  поставлено  627 кривдників. 

Одним з важливих напрямів у діяльності Вінницького РУП є захист прав і 
законних інтересів дітей. Серед основних завдань ювенальної служби є 
впровадження програм співпраці поліції, органів місцевого самоврядування, 
управлінь освіти і науки та міжнародних організацій у сфері безпеки та захисту 
прав дітей, організацію превентивної (профілактичної) роботи з ними, розшук 
зниклих дітей, протидію жорстокому поводженню (сексуальна експлуатація, 
домашнє насильство, булінг тощо). На сьогодні поліцією  реалізується низка 
проєктів, спрямованих на створення безпечного середовища для дітей, зокрема 
«Діти. Поліція. Безпека», «Безпечна школа», «Стоп, шкільний булінг», «Маю 
право бути собою», «Будуємо майбутнє разом», «Відповідальність починається з 
мене!».  

Триває процес удосконалення системи розшуку дітей. Зокрема, 
продовжується успішна реалізація спільного з ПрАТ «Київстар» інформаційного 
сервісу «Пошук дітей». Його метою є сприяння розшуку дітей шляхом поширення 
серед абонентів СМС повідомлень в радіусі 2-4 кілометрів від місця зникнення 
дитини. Від початку впровадження сервісу за інформацією, отриманою від 



громадян, поліцейським вдалося розшукати 14 дітей із 88 зниклих, що вказує на 
його ефективність, небайдужість громадян до надзвичайних подій за участю 
дітей. Вагомим досягненням є впровадження у 2022 році системи сповіщення про 
розшук зниклих дітей «Amber Alert ЕМБЕР ЕЛЕРТ».  

Метою зазначеної системи є поширення серед громадськості, зокрема 
спільноти соціальної мережі «Facebook», інформації про зниклу дитину. 
Сповіщення відбувається шляхом надсилання користувачам соцмережі 
інформаційних повідомлень із стислою інформацією та описом дитини, якщо є 
підстави вважати, що дитина в небезпеці або стала жертвою злочину.  

Слід зазначити, що у 2022 році за заявами та повідомленнями щодо 
безвісного зникнення неповнолітніх, які надійшли до підпорядкованих 
підрозділів Вінницького районного управління поліції, упродовж першої доби 
розшукано 100% дітей. Як результат роботи підрозділів ювенальної превенції, у 
2022 році спостерігаються позитивні тенденції у профілактиці злочинності серед 
дітей. Зокрема, за звітній період задокументовано 29 кримінальних 
правопорушення вчинених неповнолітніми особами, з них по 28 кримінальним 
правопорушенням особи встановлені та їм оголошено про підозру.  

  Минулого року в м. Вінниця відбулося понад 172 масових заходи, в яких 
взяли участь понад 27 000 тис. громадян. У своїй переважній більшості ці заходи 
проходили спокійно, без грубих порушень публічного порядку. Охорону 
публічного порядку під час проведення масових заходів забезпечували 2190 
працівників поліції, 170 військовослужбовців ЗСУ та 392 військовослужбовців 
Нацгвардії України. Порушень публічного порядку, під час проведення заходів, 
не допущено.  

З метою збільшення щільності перекриття, щоденно, для несення служби в 
складі патрульних нарядів у місцях масового скупчення громадян та у найбільш 
криміногенних районах заступають 4 автопатрулі, 10 піших нарядів  
військовослужбовців в/ч 3008 Національної гвардії України та 36 піших нарядів 
із числа працівників поліції Вінницького РУП. 

Отже, 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. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 розділу 7 Заходів Комплексної 
правоохоронної програми у  2022 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, Вінницьке районне 
управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області.   

Реалізуючи завдання Програми, виконавчі органи Вінницької міської ради  у 
2022 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. 

Питання попередження домашнього насильства та своєчасного захисту дітей 
від всіх форм насильства, у тому числі за ознакою статті,  перебуває на постійному 
контролі у службі у справах дітей Вінницької міської ради. 

Станом на  30.12.2022 року на обліку служби у справах дітей міської ради 
перебуває 38 дітей, які постраждали від домашнього насильства, у порівнянні 
станом на 01.01.2022 року на обліку у службі перебувало 14 дітей. 

Станом на 30.12.2022 року до служби у справах дітей міської ради надійшло 
81 звернення щодо вчинення домашнього насильства та насильства за ознаками 
статті щодо 99 дітей. З щодо 56 дітей правоохоронні органи  підтвердили факт 
вчинення домашнього насильства та притягнули до відповідальності кривдників. 

Всі виявлені діти, які постраждали від насильства, були поставлені на облік у 
службі  як такі, що опинились у складних життєвих обставинах.  

Працівники служби у справах дітей відвідали кожного з даних дітей по місцю 
їх проживання, обстежили умови проживання, що підтверджується відповідними 
актами. З батьками, які вчинили насильство щодо дітей, проводиться 
профілактично-корекційна робота, здійснюється контроль за виконанням ними 
батьківських обов’язків, роз’яснюються вимоги чинного законодавства України 
щодо виховання дітей, проводиться соціальна адаптація сім’ї. 

Про всі факти вчинення насильства над дітьми повідомлено правоохоронні 
органи, департамент соціальної політики та Вінницький міський центр соціальних 
служб. Щодо кожного з батьків, які вчинили насильство, направлено клопотання 
до органів внутрішніх справ про притягнення до адміністративної відповідальності 
по ст. 173-2 КУпАП.  

Для реалізації завдань по захисту дітей від домашнього насильства, 
передбачених чинним законодавством України, служба у справах дітей Вінницької 
міської ради протягом 12 місяців 2022 року проводила заходи,   
зокрема:  

- виступи перед учнями та студентами навчальних закладів міста про 
попередження насильства в сім’ї та роз’яснення установ, куди необхідно 
звертатись підлітку у випадку вчинення насильства щодо нього. Всього протягом 
12 місяців 2022 року службою у справах дітей проведено 23 виступи на тему 
попередження насильства у сім’ї, якими охоплено близько 1000 дітей. 

- з метою поширення серед батьків правових знань щодо відповідальності за 
вчинення домашнього насильства щодо дітей та попередження цього негативного 
соціального явища працівниками служби у справах дітей проведено два круглих 
столи з метою реалізації проекту «Безпечне виховання» за участю батьків, які 
неналежним чином виконують батьківські обов’язки і діти яких перебувають на 
обліку.  

- проведено 1 виступ на тему «Попередимо домашнє насильство» на радіо 
«Місто над Бугом». 

Протягом звітного періоду не допущено повторних випадків вчинення 
насильства та тяжких наслідків щодо дітей. 

Профілактика правопорушень, дитячої безпритульності та бездоглядності є 
пріоритетним напрямком у діяльності служби у справах дітей міської ради. 



Протягом 2022 року працівниками служби у справах дітей здійснено 
відвідування 215 сімей, де виховуються діти, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. З батьками та дітьми проводилися та проводяться профілактичні 
бесіди щодо недопущення самовільного залишення дітьми місця проживання під 
час відвідування сімей та на особистому прийомі громадян. До профілактичної 
діяльності залучено Вінницький міський центр соціальних служб, з метою 
надання сім’ям необхідних соціально-педагогічних та психологічних послуг, 
орієнтованих на вирішення актуальних питань сім’ї. Для попередження та 
виявлення дітей, які самовільно залишають місце проживання, служба у справах 
дітей тісно співпрацює із навчальними закладами міста, сектором ювенальної 
превенції Вінницького РУП.   

З метою профілактики правопорушень серед дітей міста реалізовуються 
соціально-правові проекти «Право для наймолодших»,  «Підліток у правовому 
суспільстві», у рамках яких протягом 2022 року у навчальних закладах міста, у 
тому числі в режимі онлайн-відеоконференції, працівниками служби у справах 
дітей проведено 72 виступи  на правову тематику перед дітьми  міста та їх 
батьками.  

Систематично здійснюється взаємне інформування між службою у справах 
дітей міської ради та департаментом освіти міської ради, сектором ювенальної 
превенції Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, 
Вінницьким міським центром соціальних служб з питань захисту прав дітей та 
профілактики правопорушень. 

Протягом 2022 року службою у справах дітей міської ради проведено          32 
заходи (рейди), а саме:  «Дитина у сім’ї», «Діти вулиці», «Урок» та  по 
інтерактивних клубах  міста, до яких було залучено працівників сектору 
ювенальної превенції Вінницького  районного управління поліції ГУНП у 
Вінницькій області, Вінницького міського центру соціальних служб тощо. 

19.11.2022 службою у справах дітей Вінницької міської ради проведено 
форум «Права дитини у контексті сучасних викликів» до Дня спільних дій в 
інтересах дітей. 

Вінницьким міським центром соціальних служб у співпраці із сектором 
ювенальної превенції Вінницького  РУП здійснюються індивідуальні та групові 
заходи із неповнолітніми та молоддю, які засуджені до покарань, не пов'язаних із 
позбавленням волі, та які перебувають на обліку. 

Адміністрації закладів загальної середньої освіти оперативно реагують на 
випадки порушення прав здобувачів освіти, залучаючи відповідні служби. 
Регулярно проводяться заходи з кібербезпеки, профілактики вживання 
алкогольних, тютюнових виробів та психотропних речовин, забезпечення 
відвідування здобувачами освіти уроків, профілактики булінгу та насильства, 
популяризації ненасильницької комунікації та гендерної недискримінації, 
розвитку інтеркультурного середовища. 

У закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної 
громади функціонують 121 бюджетний та 32 – на добровільних засадах гуртки 
гуманітарного профілю, які включають роботу правовиховного та 
правоосвітнього напрямку. До вищезазначеної гурткової роботи залучено 2456 
учнів. 



У жовтні-грудні 2022 року проведено І та ІІ етапи олімпіади з правознавства. 
У шкільному етапі участь взяли 340 учнів з 35 закладів загальної середньої освіти, 
у міському – 45 учнів. На ІІІ (обласний) етап олімпіади з правознавства 
зареєструвано 15 переможців попереднього етапу. 

У закладах загальної середньої освіти Вінницької  міської територіальної 
громади, протягом 2022 року для учнів 9-11 класів проведено круглі столи та 
конференції, під час який обговорювались особливості законодавства під час дії 
правового режиму воєнного стану, наприклад  «Зміни в ККУ в умовах дїї воєнного 
стану», «Права людини під час війни». 

У закладах загальної середньої освіти в листопаді 2022 року організовано 
тиждень правових знань, а в грудні 2022 року – декадник правових знань. У 
рамках яких проведено онлайн-конференції «Право прав людини та правила 
Міжнародного гуманітарного права» (9-11 кл.); віртуальна мандрівка «Країна 
Прав Людини» (1-4 кл.); інформаційні хвилинки для учнів 5-8 кл. «Я – громадянин 
правової держави»; дистанційний експрес-опитувальник «Право на освіту: право 
чи обов’язок» (8-9 кл.); практичне заняття «Як не потрапити в лабети чергової 
реклами» (10 кл.); тематичні полиці в шкільних біблотеках «Правова абетка» (для 
учнів шкіл, де організовано офлайн-навчання).  

5 закладів загальної середньої освіти долучені до всеукраїнського проєкту 
«Демократична школа», в рамках якого проведено цикл навчальних ігор «Країна 
Гідності. Вивчення соціальних прав через освіту з прав людини».   

На базі Палацу дітей та юнацтва,  для лідерів учнівського самоврядування, 
шкільних омбудсменів та всіх зацікавлених учнів проводиться соціальна гра «Світ 
громад», яка спрямована на оволодіння навичками взаємодії в громаді та 
дотриманні прав та обов’язків. 

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.    

У зв’язку із продовженням карантинних обмежень пов’язаних із 
коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням воєнного стану, особистий прийом 
громадян частково не здійснювався.   З моменту відновлення прийомів здійснено 
прийом 1580 осіб, також, консультації у телефонному режимі надаються у 100% 
потреби. 

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 9 студентів вищих навчальних закладів України.  

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

 На МКП – ІТА «ВІТА»  було проведено Ток-шоу "На Часі" в якому з 
початком військової агресії проводилось висвітлення правових питань та 
проведено інтерв’ю із заступниками міського голови та керівниками виконавчих 
органів міської ради,  в «Оперативних новинах»  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» 
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 
виходили проєкти: «Новини», «Час змін», «Рефлекторія» у яких висвітлювались 
актуальні правові питання. 

 
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. Постійно аналізувати стан злочинності на території 
обласного центру. За результатами аналізу факторів, що негативно 
впливають на стан правопорядку, розробляти і вживати додаткових 
заходів щодо ефективної протидії кримінальним правопорушенням та 
профілактики злочинним проявам. 

2.2. Здійснити заходи по запобіганню та протидії домашньому 
насильству за ознакою статті, а також запровадження комплексних дій і 
заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища. 

2.3. Проводити заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних 
сил, інших озброєних формувань агресора, антидержавні незаконно 
утворенні озброєнні формування на території міста; 

2.4. Проводити цільові профілактичні відпрацювання території 
міста  направлені на попередження та розкриття кримінальних 
правопорушень, виявлення колаборантів та осіб причетних до 
диверсійно - розвідувальної діяльності. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL631ro32sCQetoZ4iuGHcpvMdXUX98vrE


2.5. Ужити заходів з припинення поширення та вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 
(торгівля наркотиків через Інтернет мережу); 

2.6. Проводити профілактичні заходи з метою запобігання й 
припинення пияцтва, насильства в сім’ї, дитячої бездоглядності і 
безпритульності, кримінального впливу злочинних елементів на 
підлітків, утягнення неповнолітніх і молоді в злочинну діяльність, 
пияцтво, жебрацтво та наркоманію. 

2.7  Вживати заходи щодо розкриття тяжких, особливо тяжких, 
пов’язаних з посяганням на особисту та майнову безпеку громадян, 
встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. 

3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


