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Виконавцями Заходів Комплексної правоохоронної програми впродовж 

2019 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 відділу поліції ГУНП у Вінницькій 

області щодо виконання Заходів Комплексної правоохоронної програми в 

м.Вінниці на 2019 рік 

Реалізуючи заходи  Комплексної правоохоронної програми на 2019 - 2021 

роки ” Вінницький відділ поліції Головного управління Національної поліції у 

Вінницькій області докладає максимальні зусилля щодо організації роботи по 

забезпеченню 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.  

Протягом звітного періоду 2019 року по Вінницькому відділу поліції (у т.ч. 

Лівобережному ВП, Київському ВП, Вишенському ВП) ГУНП у Вінницькій 

області, зареєстровано – 82 тис. 337 заяв та повідомлень про кримінальні та інші 

правопорушення (Вінницький ВП – 27499; Лівобережне ВП - 21961; Київське ВП 

– 15948; Вишенське ВП – 16929), із них 8 тис. 8897 відомостей внесено до 

єдиного реєстру досудових розслідувань (без урахування закритих - 4007), із них: 

- Вінницький відділ поліції – 2851 (без урахування закритих - 1443); - Лівобережне 

відділення поліції – 2729 (без урахувань закритих - 1123); Київське відділення 

поліції – 1633 (без урахувань закритих - 636); Вишенське відділення поліції – 1684 

(без урахувань закритих - 805). 



72 тис. 290 - матеріалів розглянуто згідно із Законом України «Про 

звернення громадян» (Вінницький ВП – 23898, Лівобережне ВП – 19068, Київське 

ВП-14289, Вишенське ВП – 15035).  

Враховуючи прийняті нормативно-правові акти, які регламентують 

діяльність з організації діловодства в системі Національної поліції України, 

Вінницьким відділом поліції ГУНП забезпечується суворий контроль за 

своєчасним розглядом та якісною підготовкою відповідей на документи. 

Відповідь на службові листи ГУНП, запити та звернення громадян, 

громадських організацій готуються виключно за підписом начальника відділу, 

що виконував документ, також реєстрацію підписаних документів здійснюється 

у день їх підписання керівником. 

У продовж  2019 року всі заяви, скарги та пропозиції  від громадян, які 

надходили на розгляд до Вінницького ВП ГУНП не залишалися поза увагою. Усі 

розглянуті по суті, громадянам надіслані відповіді. 

Так, у продовж 2019 року до Вінницького відділу поліції ГУНП   на прийом 

звернулось 123 громадян, найчастіше їх турбувало вирішення соціально-

побутових та кадрових питань, тяганина по кримінальним провадженням. 

Безпосередньо до начальника підрозділу поліції на особистий прийом 

звернулось - 43 громадян, О. Хмеляра, заступника начальника Вінницького ВП 

– начальника слідчого відділу Вінницького ВП ГУНП підполковника поліції   – 

66,    Д. Соломко, заступника начальника Вінницького ВП – начальника відділу 

кримінальної поліції Вінницького ВП ГУНП підполковника поліції– 9,  В. 

Ковальчука,  заступника начальника Вінницького ВП ГУНП капітана поліції– 5. 

Рівень довіри населення є основним критерієм ефективності діяльності 

поліції міста, яка забезпечується безперервним і оперативним виконанням 

поліцейських завдань. 

На підставі проведеного аналізу та цілеспрямованих оперативно-

профілактичних відпрацювань, спостерігається принципова зміна в структурі 

злочинності, зменшення реєстрації кримінальних правопорушень, в першу чергу 

таких: особливо тяжкі (зменшення на 8,4 %), тяжких злочинів (зменшення на 11,3 

%), тяжких тілесних ушкоджень (зменшення на 30,4 %), крадіжок (зниження на 

9,7%), грабежів (зниження 40,3%). 

Завдяки вжитим заходам профілактичного характеру  протидії  скоєнню 

таких правопорушень, також  прослідковується позитивні тенденції у збільшенні 

кількості кримінальних правопорушень, за яким особам повідомлено про 

підозри: умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть (динаміка 

розкриття – 100,0 %), розбої (динаміка розкриття – 85,7 %),  зґвалтування 

(динаміка розкриття – 75,0 %),  грабежі ( динаміка розкриття – 66,7 %),  

шахрайство (динаміка розкриття – 45,0 %), також не залишається поза увагою як 

незаконне поводження зі зброєю ( 74,3 %) та наркозлочини (51,2%).  

Однак, при збільшенні кількості відповідно до пріоритетів оцінки роботи 

слід зупинитися  на злочинах корисливо – насильницького спрямування, а 

саме тих від  яких населення очікує результатів роботи, в першу чергу, по тих 

напрямках, які насамперед завдають шкоди їхнім особистим інтересам.  

Це стосується таких видів злочинів, як крадіжки особистого майна та 

квартирних крадіжок, незаконних заволодінь транспортними засобама, так за 

вказаний період, має місце зменшення розкриття кримінальним 



правопорушенням, а саме:  крадіжки особистого майна (-9,0%),  незаконні 

заволодіння транспортними засобами (-33,3%).  

З метою, посилення контролю за станом розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень, вищезазначених злочинів, вживались дієві заходи 

щодо проведення радіотехнічних розвідок, а також витребування інформації по 

моніторингам абонентський з’єднань, що фіксувалися на місці скоєння крадіжок 

у операторів мобільного зв’язку, з обов’язковим наданням доручень слідчими 

для проведення аналізу отриманої інформації. 

Щороку збільшується кількість кримінальних проваджень, які 

розслідуються за фактами шахрайств.  

У поточному році зафіксовано 406 таких злочинів, що на 20,7% більше, ніж 

у минулому. 

Спроби вчинення шахрайств різноманітні і постійно вдосконалюються. 

Звичайно, більшість цих кримінальних правопорушень стосується 

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

майна.  

Існують інші схеми шахрайських дій: перерахунок коштів за те, що хтось із 

рідних опинився у небезпечній ситуації, вчинення операцій із банківськими 

картками, коли потерпілі повідомляють власні конфіденційні данні, обмін старих 

грошових купюр на нові та інше. 

З метою недопущення вчинення фактів шахрайств, на офіційному сайті, у 

мережі Інтернет правоохоронними органами проводиться роз’яснювальна 

робота, як не стати жертвою таких злочинів. Ці заходи дійсно допомогли 

багатьом громадянам не потрапити на гачок шахраїв.  

Поліція закликає громадян належним чином ставитися до проведення 

превентивних заходів та своєчасно інформувати поліцію про скоєння 

протиправних дій, свідками чи потерпілими яких вони стали. 

Продовжується робота з профілактики злочинів, вчинених під впливом 

наркотиків, алкоголю або у розпалі побутових конфліктів під умовною назвою 

«Нагляд» по відпрацюванню підоблікових осіб з метою поліпшення 

криміногенної ситуації на території Вінницької області, вжиття додаткових 

заходів щодо виконання вимог Закону України «Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі», активізації боротьби з 

рецидивною злочинністю, проведення ревізії обліків та підвищення рівня 

індивідуально-попереджувальної роботи з раніше судимими особами. 

Організовані відпрацювання підоблікових осіб надали чудові результати, 

так додатково поставлено 493 раніше судимих осіб та 402 сімейних кривдників. 

До адміністративної відповідальності притягнуто понад 443 особи за 

фактами скоєння домашнього насильства. 

Важливим напрямком діяльності поліції є протидія незаконному обігу 
наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів. 

У 2019 року задокументовано 340 (Вінницький ВП – 116, Лівобережне ВП 
– 116, Київське ВП-53, Вишенське ВП – 55) кримінальних проваджень 
пов’язаних із незаконним зберіганням, виробництвом і збутом наркотиків. По 
180 із них особам повідомлено про підозру. У тому числі виявлено 125 фактів 
безпосереднього збуту наркотиків (Вінницький ВП – 41, Лівобережне ВП – 48, 
Київське ВП-9, Вишенське ВП – 27), по 83 із них особам повідомлено про 
підозру. 



 
Протягом 2019 року виявлено 30 злочинів пов'язаних з незаконним обігом 

зброї та вибухових речовин (Вінницький ВП – 12, Лівобережне ВП – 5, Київське 
ВП-8, Вишенське ВП – 5), з яких: по 21 - особам повідомлено про підозру. 

Одночасно, викрито 18 фактів незаконного поводження з вогнепальною 
зброєю. По 10 із них, особам повідомлено про підозру. 

На постійній основі, проводиться перевірка осіб, які мають у власному 
користуванні вогнепальну, мисливську, нарізну зброю, а також газову та для 
відстрілу гумовими кулями. 

Особливо важливим напрямком є профілактика дитячої та підліткової 

злочинності.  

На обліку поліції перебуває 50 неповнолітніх.  

Завдяки належному проведенню превентивних заходів у молодіжному 

середовищі, відбулося зменшення на 42 % кількості вчинених неповнолітніми 

кримінальних правопорушень.  

Протягом поточного року надійшло 92 звернень про безвісне зникнення 

дітей. На сьогоднішній день усі діти розшукані, в тому числі 95 % - упродовж 

доби. 

Дієвим важелем впливу на недопущення повторних залишень місць 

проживання дітьми є постановка неповнолітніх на профілактичний облік за 

категорією «Дитина-утікач». Так, з початку року вже перебуває на профобліку 8 

дітей вказаної категорії, а для батьків збільшені штрафні санкції. 

Не втрачає своєї актуальності у профілактиці рецидивної та групової 

злочинності проблема соціальної реабілітації осіб, які повернулись з місць 
позбавлення волі. Недосконалість системи соціальної адаптації осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування 
осіб, хворих на алкоголізм, спричиняє збільшенню кількості кримінальних 
правопорушень, вчинених повторно, у громадських місцях, у тому числі у стані 
алкогольного, наркотичного сп’яніння.  

Протягом 2019 року зареєстровано 821 (Вінницький ВП – 220, Лівобережне 
ВП – 308, Київське ВП-154, Вишенське ВП – 139) кримінальних правопорушень, 
скоєних особами, які раніше вчинили злочини,  444 (Вінницький ВП – 108, 
Лівобережне ВП – 160, Київське ВП-99, Вишенське ВП – 77), - із не знятою та не 
погашеною судимістю, 92 (Вінницький ВП – 31, Лівобережне ВП – 39, Київське 
ВП-12, Вишенське ВП – 10) злочинів, вчинених в групі та 67 (Вінницький ВП – 
23, Лівобережне ВП – 22, Київське ВП-12, Вишенське ВП – 10)- у стані 
алкогольного сп’яніння. 

За звітній період 2019 року на території м.Вінниці в публічних місцях було 

скоєно 299 кримінальних правопорушень, по 164 кримінальним провадженням, 

особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. 

206 кримінальних правопорушень скоєно в умовах вулиці, із них, 97 особам 

повідомлено про підозру. 

Щоденно працівниками Вінницького відділу поліції проводиться аналіз 

стану злочинності на вулицях та інших публічних місцях м. Вінниці, який 

щотижнево надається до Управління патрульної поліції м. Вінниці, з метою 

відповідного інформування про найбільш уражені злочинами місця обласного 

центру з переліком маршрутів, необхідних до першочергового перекриття.  

Загалом, вжиті протягом  2019 року організаційні і практичні заходи 

сприяли закріпленню і розвитку деяких позитивних тенденцій в оперативній 



обстановці та дозволили зберегти контроль за кримінальною ситуацією в 

обласному центрі.  

Інформація Департаменту правової політики та якості міської ради, 

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

програми у  2019 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 2019 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. 

Службою у справах дітей міської ради у 2019 році, з метою підвищення 

ефективності взаємодії з правоохоронними органами у напрямку протидії 

домашньому насильству, профілактики злочинності та правопорушень серед 

дітей міста організовано проведення низки заходів, до участі у яких було 

залучено працівників поліції, а саме 2 спільні наради з питань протидії та 

запобіганню домашнього насильства, форум спільних дій в інтересах дітей на 

тему «Насильству – ні!»; 36 профілактичних заходів (рейдів) «Дитина у сім’ї», 

«Діти вулиці» із залученням працівників правоохоронних органів, міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представників закладів освіти 

та охорони здоров’я.  

З  дітьми, які вчинили кримінальні правопорушення  та засуджені до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі постійно проводиться  

індивідуальна профілактично-роз’яснювальна робота, відповідні заходи 

соціалізації . 

Для реалізації завдань по запобіганню та протидії домашньому насильству 

щодо дітей службою у справах дітей було направлено  листи до керівників 

навчальних та лікувальних закладів міста із зобов’язанням їх повідомляти службу 

у справах дітей про всі випадки домашнього насильства щодо дітей з метою 

своєчасного вжиття заходів по захисту прав та законних інтересів дітей. 

У рамках проведення турніру з правових дебатів серед студентської та 

учнівської молоді міста організовано проведення дебатів на тему «Чи можливе 

виховання без покарання?». 

З метою поширення  серед дітей міста знань щодо захисту своїх прав та 

свобод,  своєчасного отримання інформації щодо насильства  в сім’ї, 

працівниками служби у справах дітей в ході виступів перед учнями та студентами 

навчальних закладів міста надається інформація щодо діючого законодавства  

України  щодо попередження насильства в сім’ї та ті державні установи, куди 

необхідно звертатись підлітку у випадку вчинення щодо нього насильства. 
Всього на тему попередження насильства у сім’ї протягом 2019 року 

проведено 26 виступів, якими охоплено 3590 дітей та 10 виступів, якими охоплено 

близько 1700 батьків. 



Проведено виступи на тему «Попередимо насильство в сім’ї» на радіо «Місто 

над Бугом». 

На обліку служби у справах дітей  протягом 2019 року перебувало 16 дітей, 

які постраждали від насильства у сім’ї, дані про них занесені до Журналу  

реєстрації заяв та звернень щодо домашнього насильства, який ведеться 

відповідно до чинного законодавства, відвідано кожного з цих дітей по місцю їх 

проживання та  складено акт оцінки рівня безпеки, про всі факти вчинення 

насильства над дітьми повідомлено правоохоронні органи 

Щодо кожного з батьків, які вчинили насильство, направлено клопотання до 

органів внутрішніх справ про притягнення до адміністративної відповідальності 

по ст. 173-2 КУпАП, також 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. 

Протягом звітного періоду не допущено повторних випадків вчинення 

насильства та тяжких наслідків щодо дітей. 

Крім того, Вінницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді проводилась робота, направлена на попередження правопорушень, 

пов’язаних із домашнім насильством.   

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 року  № 1737,         

з 01 липня 2019 року при Вінницькому міському центрі соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді функціонує мобільна бригада соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства.  

З моменту створення мобільної бригади надійшло 165 звернень щодо 

випадків вчинення домашнього насильства, було направлено 8 осіб до місцевого 

центру з надання безоплатної правової допомоги, 4 сім’ї у притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства.  

Продовжено у 2019 році роботу Міжвідомчої робочої групи з питань сім’ї, 

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми,  яка створена 

09.11.2018 року з метою ефективного та оперативного реагування на факти 

насильства та торгівлі людьми,  забезпечення надання необхідної допомоги 

постраждалим особам, ефективної роботи з особами та сім’ями, що перебувають 

у складних життєвих обставинах з урахуванням проблем, які потребують 

вирішення на місцевому рівні та з урахуванням гуманітарних потреб.  

З метою поширення правових знань про права та обов’язки громадян 

України, формування знань про державу і право, правової свідомості та 

поведінки протягом 2019 року здійснювалася реалізація низки проектів та 

заходів, а саме:  

 Теоретико-пізнавальний проект «Право для наймолодших» - проведено 39 

виступів та інтерактивних занять для молодших школярів на тему прав та 

обов’язків дітей, протидії булінгу у навчальних закладах міста. Даний проект 

реалізується із залученням міських дитячих омбудсменів. Особливий ефект  

цей проект має при проведенні заходів у пришкільних дитячих таборах. 

 Правовий проект «Підліток у правовому суспільстві» - виступи на правові 

теми працівників служби у справах дітей у навчальних закладах міста. Всього 

протягом 2019 року проведено 73 виступи, якими охоплено близько 4 тис. 

дітей. 



 «Клуб правових дебатів» - восьмий рік поспіль служба у справах дітей 

проводить міський турнір з правових дебатів, у якому беруть участь  команди 

16 навчальних закладів міста (ПТНЗ та коледжів) 

 Організовано проведення правового квесту серед студентів коледжів та 

профтехосвітніх закладів  міста; 

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в закладах 

системи загальної середньої освіти проведено наступні заходи: 

- 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; 

- години психолога, заняття з елементами тренінгу «Як не стати жертвою 

злочину», «Поняття насильства. Види насильства», «Як вийти із складних 

життєвих ситуацій», діалоги зі старшокласниками, тренінгові заняття, у тому 

числі за програмами «Рівний - рівному»; 

- тренінги  для учнів «Як протистояти булінгу», «Вчимось спілкуватися 

продуктивно. Асертивна поведінка», «Жити в злагоді з собою та іншими», для 

педпрацівників – «Форми поведінки людей у конфліктних ситуаціях»;  

- круглі столи «Проблеми наркотерору», «Захист прав дитини від форм 

булінгу»; 

- інтерактивні ігри «Мої права», «Гендерна рівність», «Цікаве про закон»; 

- виставки малюнків «Ми  - проти насильства»; 

- шкільними службами розв’язання конфліктів в рамках реалізації 

програми «Медіація однолітків» проведено тематичні кола за участю учнів-

медіаторів «Я і група: толерантна особистість»; 

- загальношкільні акції, флешмоби «Ми за дитинство без насилля», «Ця 

рука нікого не вдарить»; 

У рамках Всеукраїнського тижня права у закладах системи загальної 

середньої освіти проведено наступні заходи: 

- Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини (в усіх закладах загальної середньої освіти); 

- семінар-практикум для голів методичних об’єднань класних керівників 

«Реалізація положень  Конвенції ООН «Про права дитини» (1989 р.) в системі 

роботи закладів  загальної середньої освіти»; 

- заняття для учнів початкових класів «Ми – українці», «Правобукварик» 

«Сторінками Конвенції ООН про права дитини», «Дитяча конституція про тебе і 

тобі» ; 

- лекція Клименко Л. - майора поліції Відділу боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області «Торгівля людьми 

як глобальна проблема»; 

- бесіди, години спілкування, рольові ігри, круглі столи, заняття з 

елементами тренінгу: «Свобода слова – розкіш чи необхідність?», «Міжнародне 

та національне законодавство щодо протидії торгівлі дітьми, комерційній 

сексуальній експлуатації дітей та використанню найгірших форм дитячої праці», 



«Шляхи потрапляння українських громадян до тенет торгівлі людьми», «Законів 

не потрібно боятися-вони захищають», «Право на інформацію: «за» і «проти», 

«Що є змістом права на приватне життя»; 

- правовий квест на тему «Загальна Декларація прав людини: під знаком 

рівності і справедливості», правовий лікбез «Інтернет–ігри. Як навчити дитину 

безпечній поведінці»; 

- виставки: виставка літератури в шкільній бібліотеці «Видатні діячі 

правозахисного руху світу, України» «Мозаїка прав і свобод людини», 

презентації літератури правового змісту, виставка плакатів «Я маю право», 

виставка-конкурс колажів серед учнів 9-х класів «Галузі права», виставка 

малюнків учнів 1-4х класів «Я маю право на життя», виставка малюнків «Діти 

мають право на життя», «Кожна дитина має право на майбутнє», тематичні 

виставки малюнків та колажів «Дорослим про права дітей»; 

- конкурси: конкурс малюнків «Право людини на життя – основа всіх інших 

прав», «Право на зібрання і суспільна безпека», конкурс стіннівок 

«Всеукраїнський тиждень права», конкурс малюнків серед учнів 1-4-х кл. «Право 

у житті», «Мої права», конкурс малюнків «Малюємо свої права», конкурс 

стіннівок «Права людини очима дітей», конкурс малюнків  «Мої права в моїй 

школі», конкурс малюнків «Права маленької дитини», конкурс малюнків 

«Дорослим про права дітей», конкурс соціальної реклами «Скажімо агресії 

дорослих «НІ», з метою попередження насилля проти дітей в родинах, конкурси 

малюнків: «Право у житті», «Мої права в моїй школі», конкурси для учнів 

початкових класів «Як до нас прийшли права», «Малюємо права», «Казки 

читаємо - права розпізнаємо» (ЗЗСО №36); 

- вікторини «Юні правознавці», «Запитання від Феміди», «Чи обізнаний ти 

з Конвенцією ООН про права дитини», «Правовий букварик», «Я – мої права та 

обов’язки»;  

- інформаційні повідомлення шкільних омбудсменів «Права дитини. 

Психологічні умови захисту прав дитини»; 

- заходи в рамках роботи гуртків «Юні правознавці» у закладах освіти; 

- засідання батьківського всеобучу «Світ прав дитини та обов’язків батьків», 

індивідуальні та групові консультації для батьків учнів з девіантною поведінкою 

із залученням представників сектору ювенальної превенції. 

У закладах загальної середньої освіти міста продовжує впроваджуватись 

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

якого налагоджено співпрацю закладів загальної середньої освіти з 

представниками правоохоронних органів.  

В грудні 2019 року проведено  заходи до Всеукраїнського тижня права, під 

час якого проведено 4 виступи та один круглий стіл на правову тематику у 

навчальних закладах міста. 

Упродовж 2019 року у закладі культури «Вінницька міська централізована 

бібліотечна система»,  проведено цикл заходів із правової освіти населення. 

Зокрема, круглі столи, книжково-ілюстративні виставки, дні інформації, огляди 

юридичної літератури, інформування про нові видання тощо.  

 Відділ молодіжної політики міської ради спільно із комунальним закладом 

«Центр підліткових клубів за місцем проживання» постійно залучали  дітей, які 

потребують соціального захисту до занять у гуртках Центру та участі у 

культурно-розважальних та просвітницьких заходах.  



 Відділ первинної правової допомоги департаменту правової політики та 

якості міської ради  надає правові послуги в межах, визначених Законом України 

«Про безоплатну правову допомогу», а саме протягом 2019 року за наданням  

правової  інформації,  консультацій і роз'яснень з правових питань до відділу  

звернулись -  4470 громадян.  

 Складено заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 

документів процесуального характеру) - 87. Надано допомогу в забезпеченні 

доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації 1310 особам.  

 В департаменті правової політики та якості, з метою набуття практичного 

досвіду та необхідних вмінь та навичок щодо застосування законодавства, 

проходило практику 5 студентів вищих навчальних закладів України. 

  Комунальними засобами масової інформації регулярно висвітлюється 

проблематика прав людини за участю працівників  виконавчих органів місцевого 

самоврядування; правоохоронних органів із наданням ними матеріалів щодо 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також проводяться прямі 

ефіри, прес-конференції та записи в студіях телеканалу "ВІТА". 

  В ефірі Радіокомпанії "Місто над Бугом" транслюються програми: 

«Запобігати та протидіяти корупції в Україні», «Ваше право», «Правозахисник», 

«Юридична консультація», «Громадський порядок», «Реформа міліції», «Право 

в Україні», 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 відділу поліції ГУНП у Вінницькій 

області та директора департаменту правової політики та якості міської ради 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати Вінницькому відділу поліції ГУНП у Вінницькій області: 
 

2.1 Забезпечити якісне та оперативне реагування на заяви та повідомлення 

громадян про кримінальні правопорушення та інші події, 

удосконалення проведення слідчих дій, оперативно-розшукових 

заходів, рівня взаємодії всіх служб з громадськістю у боротьбі зі 

злочинністю.  

2.2 Систематично аналізувати стан правопорядку на вулицях та в 

публічних місцях міста, вносити відповідні корективи до планів єдиної 

дислокації сил та засобів, які залучаються на охорону публічної 

безпеки та порядку, при цьому залучати необхідну кількість членів 

громадських формувань. 

2.3 Спрямовувати зусилля на припинення кримінального обігу зброї та 

вибухівки, попередження і розкриття злочинів із їх застосуванням.  

2.4  З метою мінімізації впливу наркоманії на суспільство, вжити заходів 

щодо виявлення збувальників наркосировини, місць її виготовлення і 

розповсюдження, ліквідацію каналів ввозу до обласного центру 

наркотичних засобів. 

2.5 Активізувати профілактичну роботу в розважальних закладах, інших 

громадських місцях з метою виявлення осіб, особливо дітей, які 



займаються бродяжництвом, жебрацтвом, а також дорослих осіб, які 

втягують дітей у злочинну діяльність.  

2.6 Виявляти та мінімізувати вплив криміналітету на соціально – 

економічні процеси на території обслуговування Вінницького ВП 

ГУНП; ліквідовувати суспільно небезпечні групи та організації, 

налагодити ефективний механізм протидії етнічній організованій 

злочинності; забезпечити міжнародну взаємодію по ліквідації 

транснаціональних злочинних угрупувань. 

2.7 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 та наркоманію. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради  з питань законності, депутатської діяльності і етики (Ю.Зажирко). 

 

 

 

 

 

     

 

Міський голова                                                          С. Моргунов  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент правової політики та якості міської ради 

Дзигун Ольга Леонідівна  

Начальник відділу правового, соціального  забезпечення та експертиз 

 
 

 

 

 

 


