
У 2020р. від злочинів потерпіло 6576 осіб 

2255 
жінок

365 осіб 
похилого 
віку та 
інвалідів 
1 і 2 групи

100 
неповнолітніх

76 дітей
віком до 
14 років               

Кількість справ щодо порушень адміністративного законодавства, 
які перебували на розгляді — 33,8 тис.

Кількість розглянутих справ, по яких винесено постанови, 
становила 26,7 тис.

Накладено адміністративні стягнення 
на 17,3 тис. осіб. 

Адміністративні стягнення у вигляді штрафу
застосовувались до 87% правопорушників, в 
результаті чого накладено штрафів на суму

83,6 млн.грн.

Адміністративні правопорушення у 2020 році 
(справи, розглянуті місцевими загальними судами) 
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За даними прокуратури Вінницької 
області протягом 2020р. обліковано 
10,0 тис. кримінальних правопорушень 

(злочини, виявлені органами 
Національної поліції, органами 
прокуратури, органами, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового 
законодавства, органами безпеки та 
органами Національного антикорупційного 

бюро), що на 15,0% менше, ніж у 2019р. 
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ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ НА ВІННИЧЧИНІ 



Рік 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020

Осіб 9586 9147 7664 7983 4779 4865 4277 3573 3632

За даними Державної судової 

адміністрації України  в 2020р. в 

області засуджено 2624 особи. 
 

Вік засуджених на момент 
вчинення злочину: 
14-17років  — 127 осіб; 
18-29 років — 880 осіб; 
30-49 років — 1333 особи; 
50 років і старше — 284 особи. 

проти власності — 5106

проти життя та здоров’я особи — 1157

у сфері обігу наркотичних засобів — 1044

проти безпеки руху та експлуатації  транспорту — 529

проти авторитету органів державної влади — 452

у сфері службової діяльності  — 553

проти громадської безпеки — 141

Всього виявлено осіб, які вчинили злочини 
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 2020р. 

2020р. у 
% до 

2019р. 

Усього обліковано кримінальних 
правопорушень 10048 ↓      85,0 

із загальної кількості   

тяжких та особливо тяжких 3926  ↓      89,3 

очевидне умисне вбивство (та замах) 51   ↕     100,0 

умисне тяжке тілесне ушкодження 47  ↓      79,7 

зґвалтування (та замах) 23    ↑ 143,8 

крадіжка 3518   ↓      76,6 

грабіж 159  ↓      80,7 

розбій 31  ↓      47,7 

вимагання 21  ↓      67,7 

шахрайство 881  ↓      91,2 

привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем 396   ↓       76,0 

незаконний обіг зброї 122   ↓       79,2 

порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами 292    ↑ 102,1 

незаконне заволодіння транспортним засобом 172   ↓       97,2 

хуліганство 137   ↓       75,3 

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 8    ↑ 133,3 

Кількість правопорушень за 2020 рік  
за окремими розділами Кримінального  Кодексу 

Кількість кримінальних правопорушень  
за окремими видами за 2020 рік 
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