
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.02.2021 № 257          6 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми «На варті міського 

порядку» на 2013-2022рр., затвердженої рішенням 

міської ради від 23.08.2013р. № 1376 зі змінами та 

Порядку використання коштів, передбачених в 

бюджеті Вінницької міської територіальної 

громади на виконання заходів Програми «На варті 

міського порядку», затвердженого рішенням 

міської ради від 25.01.2019р. № 1505 зі змінами 

 

 

Керуючись частиною 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та 

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

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми «На варті міського порядку» на 2013- 

2022рр. (далі Програма), затвердженої рішенням міської ради від 23.08.2013р. 

№1376 зі змінами, а саме: 

1.1. В розділі 2 «Мета та завдання Програми» викласти в новій редакції:  

1.1.1 Мету Програми: 

 «Забезпечення дієвого контролю за дотриманням юридичними та фізичними 

особами вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 

благоустрою та ліквідація торгівлі у невстановлених місцях і створення 

безпечних умов перебування в загальноосвітніх школах, інших комунальних 

закладах бюджетної сфери та адміністративних будівлях Вінницької міської 

територіальної громади.» 

1.1.2 В Завданнях Програми: 

- абзац 5: 

« - підтримання публічного порядку в загальноосвітніх школах, інших 

комунальних закладах бюджетної сфери та адміністративних будівлях 

Вінницької міської територіальної громади;», 

- абзац 8: 



 «Виконання зазначених завдань забезпечить покращення стану середовища, 

організації та практичного здійснення заходів по підтриманню публічного 

порядку на об’єктах комунального майна Вінницької міської територіальної 

громади, збереження природних ресурсів, об’єктів та елементів благоустрою, 

недопущення негативного безпосереднього впливу факторів протиправного 

характеру відносно громадян та формування у мешканців Вінницької міської 

територіальної громади активної громадянської позиції.» 

1.2. В розділі 5 «Очікувані результати Програми» абзац 7 викласти в новій 

редакції: 

«- створення безпечних умов перебування в загальноосвітніх школах, інших 

комунальних закладах бюджетної сфери та адміністративних будівлях 

Вінницької міської територіальної громади». 

 

1.3. В розділі 7 «Тривалість і план реалізації заходів Програми» захід 

пункту 19 викласти в новій редакції: 

«Здійснення заходів з підтримання публічного порядку на об’єктах 

благоустрою, в загальноосвітніх школах, інших комунальних закладах 

бюджетної сфери та адміністративних будівлях Вінницької міської 

територіальної громади, спрямованих на недопущення негативного впливу на 

процес діяльності». 

 

2. Внести зміни до рішення міської ради від 25.01.2019 року №1505 

«Про порядок використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на виконання заходів Програми «На варті 

міського порядку» (далі Порядок), зі змінами, а саме: 

 

2.1 Пункт 4.1.19 Порядку викласти в новій редакції: 

«Здійснення заходів з підтримання публічного порядку в загальноосвітніх 

школах, інших комунальних закладах бюджетної сфери та адміністративних 

будівлях Вінницької міської територіальної громади, спрямованих на 

недопущення негативного впливу на процес діяльності закладів;» 

2.2 Абзац 2 пункту 4.2. Порядку викласти у новій редакції: 

«Чисельність працівників Підприємства, включаючи керівний склад, які 

здійснюють виконання заходів Програми, не повинна перевищувати 162 

чоловік.» 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (С.Ярова).    

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            С. 

Моргунов 

 

 



 

 

 

 

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської ради 

Чигур Віталій Михайлович 

Начальник КП «Муніципальна варта» ВМР 

  

 

 
 


