
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.11.2021 № 657        14 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

Про хід виконання «Комплексної програми 

заходів із забезпечення діяльності 

громадських формувань з охорони 

громадського порядку у населених пунктах, що 

входять до Вінницької міської територіальної 

громади на 2021 – 2023 роки», у 2021 році  

 

Рішенням Вінницької міської ради від 04.12.2020 №17 затверджено 

Комплексну програму заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької 

міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (далі-Програма), яка 

направлена на створення належного рівня безпеки в громаді, поступового 

нарощування зусиль органів Національної поліції України спільно з громадськими 

формуваннями щодо попередження та профілактики правопорушень, заохочення 

громадян до участі у зміцненні громадського порядку та дотримання законності. 

Завданнями Програми є реалізація вимог Закону України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», комплексне 

розв’язання проблеми забезпечення охорони громадського порядку та громадської 

безпеки, сприяння захисту інтересів держави та громадян від злочинних посягань, 

надання допомоги органам Національної поліції України у забезпеченні 

громадського порядку, формування правосвідомості, запобігання дитячій 

бездоглядності та вчиненню правопорушень з боку неповнолітніх, участь у 

рятуванні людей і майна при виникненні надзвичайних ситуацій 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону» органи місцевого самоврядування у 

межах своєї компетенції сприяють громадським формуванням в охороні 

громадського порядку і державного кордону.  

Сприяння діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку 

у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади, 

надання їм фінансової підтримки відповідає положенням чинного законодавства, 

візії «Місто сильної громади» сформульованої в Концепції інтегрованого розвитку 

м. Вінниці 2030 та її стратегічному наміру «Формування безпечного міського 

середовища».  

Отже, стратегічно важливим є спрямування уваги місцевої влади на створення 

у місті безпечного середовища, посилення безпеки громадян, зміцнення 

громадянського патріотизму, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та 

захисту майна. 



Станом на 01.11.2021 року на виконання заходів Програми в бюджеті 

Вінницької міської  територіальної громади на 2021 рік передбачені кошти в сумі 2 

413тис. грн., в тому числі на заходи, які виконують громадські формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону «Захисник Вінниці», 

«Вінницька варта», «Спеціалізований загін сприяння міліції «Гепард-

Антикримінал», «Спеціалізований загін сприяння поліції «Безпека Вінниці», 

«Меч». 

З метою виконання заходів Програми функціонує Об’єднаний штаб керівників 

громадських формувань «Захисник Вінниці», «Вінницька варта», 

«Спеціалізований загін сприяння міліції «Гепард-Антикримінал», «Вінницька 

варта», «Спеціалізований загін сприяння поліції «Безпека Вінниці», «Меч», 

координацію їх спільних дій з вересня 2017 року здійснює керівник громадського 

формування з охорони громадського порядку «Захисник Вінниці» Милосердов 

Андрій Юрійович. 

З метою координації діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської  

територіальної громади з керівниками громадських формувань постійно 

проводяться спільні наради. 

У Вінницькому районному управлінні поліції ГУНП у Вінницькій області на 

кожен квартал розробляється тематичний план проведення занять з правової та 

спеціальної підготовки членів громадських формувань. 

Зокрема, в рамках правової та спеціальної підготовки, на базі структурного 

підрозділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, 

організована та проводиться комплексна система заходів щодо навчання та 

тренування членів громадських формувань. Паралельно в колективах громадських 

формувань на постійній основі функціонує система інструктажів та тематичних 

занять, які проводяться фахівцями Об’єднаного штабу громадських формувань 

міста. 

Щоразу перед виходом членів громадських формувань на охорону 

громадського порядку, посадовою особою органів Національної поліції України, 

проводиться поточний інструктаж щодо мір безпеки та порядку несення служби з 

охорони громадського порядку. 

На виконання заходів, передбачених Розділом 8 Програми, громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку «Захисник Вінниці», «Вінницька 

варта», «Меч», «Спеціалізований загін сприяння міліції «Гепард-Антикримінал», 

«Спеціалізований загін сприяння поліції «Безпека Вінниці» протягом звітного 

періоду проведено комплекс організаційних та практичних заходів за напрямками, 

визначеними Програмою, що відобразилися у наступному. 

Одним із негативних чинників є криміногенна активність неповнолітніх, що є 

вкрай небезпечним для суспільства явищем, оскільки молодь стає резервом для 

дорослої та рецидивної злочинності. 

Членами громадських формувань регулярно проводяться різноманітні заходи 

військово-патріотичного спрямування з учнівською та студентською молоддю, 

включаючи лекції, практичні заняття, багатоденні спортивні виходи, військово-

спортивні збори, виїзди на місця історичних подій. 

З метою запобігання можливому негативному впливу на молодь з боку 

кримінального та асоціального середовища, протягом січня – жовтня поточного 

року підготовлено та проведено 8 спортивно-туристичних виходів та зборів, метою 



яких було фізичне виховання та ознайомлення з історичною спадщиною України, 

організована система занять щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, 

включаючи тренування з надання першої медичної допомоги, а також здійснення 

допомоги органам місцевого самоврядування при виникненні надзвичайних подій. 

Громадські формування з охорони громадського порядку регулярно 

залучаються до охорони публічного порядку під час проведення культурно-

масових, спортивно-масових та інших заходів, в ході яких відбувається скупчення 

людей. Також, громадські формування залучаються до охорони публічного 

порядку під час проведення таких загальноміських заходів, як святкування 

Новорічних та Різдвяних свят, Поминальних неділь на міських кладовищах, Дня 

міста, Дня Соборності України, тощо. 

В ході боротьби з наслідками пандемії члени громадських формувань 

приймали активну участь у забезпеченні обмежувально-карантинних заходів. 

Зокрема залучались для проведення рейдів щодо перевірки дотримання 

підприємствами і установами міста правил карантину, проведення роз’яснювальної 

роботи з населенням. 

З метою забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, 

запобігання адміністративним порушенням і злочинам, членами громадських 

формувань разом з працівниками Вінницького районного управління поліції ГУНП 

у Вінницькій області відповідно до затверджених графіків проводились спільні 

патрулювання на території мікрорайонів міста Вінниці на спеціально визначених 

маршрутах, спортивних об’єктах, парках та інших об’єктах культурного 

відпочинку громадян міста.  

На особливому контролі перебуває питання розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, адже саме ця 

категорія злочинів виявляється безпосередньо за результатами оперативно-

службової та превентивної діяльності співробітників Національної поліції України 

спільно з представниками громадських формувань. 

Прийнято участь у проведенні 4 рейдів, спрямованих на виявлення порушень 

в сфері зберігання мисливської та спортивної зброї. 

Протягом звітного періоду громадськими формуваннями здійснювалась 

діяльність, спрямована на своєчасне інформування органів Національної поліції 

України, щодо злочинів, що готуються по напрямку боротьби з незаконним обігом 

наркотичних та психотропних речовин. Приймалась участь в заходах по 

запобіганню випадків дитячої бездоглядності і правопорушень, що здійснюються 

неповнолітніми. 

Відповідно до вимог Розділу 8 Програми, протягом 10 місяців цього року 

членами громадських формувань було здійснено 2039 виходів. 

Члени громадських формувань 918 разів залучались до спільних відпрацювань 

з Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області, 97 разів 

залучались до охорони громадського порядку під час проведення загальноміських 

заходів.  

Крім того, громадськими формуваннями на постійній основі вживаються 

заходи для виявлення і припинення правопорушень. Спільно з працівниками 

органів Національної поліції України затримують та доставляють до Вінницького 

районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області осіб, якими вчиняються 

різні правопорушення. За участю громадських формувань попереджено та 

припинено правопорушень у 316 випадках. 



Надано сприяння органам внутрішніх справ у 110 випадках у виявленні і 

розкритті злочинів, проведенні оперативно-слідчих дій, розшуку осіб, які їх 

вчинили, у заходах, спрямованих на захист інтересів держави, підприємств, 

установ, організацій, громадян від злочинних посягань. 

Таким чином, виконання заходів Програми сприяє забезпеченню активної 

протидії злочинності, створенню належного рівня безпеки у населених пунктах, що 

входять до Вінницької міської територіальної громади, поступового нарощування 

зусиль органів Національної поліції України спільно з громадськими 

формуваннями щодо вдосконалення організації, засобів і методів запобігання та 

розкриття злочинів, попередження та профілактики правопорушень, заохочення 

громадян до участі у зміцненні громадського порядку та дотримання законності. 

Основне завдання громадських формувань з охорони громадського порядку 

разом з органами Національної поліції України – це подальша активізація спільної 

діяльності, загальною метою якої є забезпечення громадської безпеки на території 

Вінницької міської територіальної громади. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 

частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада   

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Інформацію директора департаменту правової політики та якості міської 

ради взяти до відома.  

2. Громадським формуванням з охорони громадського порядку, 

забезпечити: 

- ефективне здійснення заходів по контролю за дотриманням правопорядку 

у місцях проведення загальноміських заходів, місцях масового перебування 

громадян та вжиття своєчасних заходів реагування на повідомлення про вчинені 

злочини і правопорушення; 

- активну участь в роботі по боротьбі з дитячою бездоглядністю та 

правопорушеннями неповнолітніх, проведення заходів військово-патріотичного 

спрямування з учнівською та студентською молоддю, включаючи лекції, 

практичні заняття, багатоденні спортивні виходи, військово-спортивні збори, 

виїзди на місця історичних подій; 

- сприяння органам Національної поліції України у розкритті та 

розслідуванні злочинів, зокрема пов’язаних з незаконним обігом зброї та 

вибухових речовин, наркотичних засобів, браконьєрстві; 

- щомісячне інформування органів місцевого самоврядування про проведену 

громадськими формуваннями роботу з забезпечення громадського порядку та 

безпеки. 

3. Громадським формуванням з охорони громадського порядку та 

виконавчим органам міської ради забезпечити подальше виконання заходів 

Програми в 2022 році. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

Міський голова              С.Моргунов  



 

 


