
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від Р і. №

М. ВІННИЦЯ

Про затвердження символіки підприємства, 
зразків форменого одягу,знаків розрізнення 
і норм забезпечення речовим майном, 
спеціальним одягом, спорядженням, 
спеціальними засобами та засобами зв’язку 
працівників комунального підприємства 
«Муніципальна варта» Вінницької міської ради 
та визнання таким, що втратило чинність, 
рішення виконавчого комітету міської ради 
від 11.07.2019р. № 1759

Про затвердження зразків форменого одягу,знаків розрізнення,залежно від 
займаної посади,спеціальних засобів, спеціального одягу, спорядження, засобів 
зв’язку в комунальному підприємстві «Муніципальна варта» Вінницької міської 
ради (далі - Муніципальна варта), керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради

1. Затвердити символіку «Муніципальна варта», згідно з додаткомі.
2. Затвердити зразки форменого одягу для працівників «Муніципальна варта», 

згідно з додатком 2.
3. Затвердити знаки розрізнення для працівників «Муніципальна варта» в 

залежності від займаної посади,згідно з додатком 3.
4. Затвердити норми забезпечення речовим майном, спеціальним одягом, 

спеціальними засобами, спорядженням, засобами зв’язку працівників 
«Муніципальна варта», згідно з додатком 4.

5. Працівники «Муніципальна варта» при виконанні посадових обов’язків 
використовують формений одяг.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської 
ради від 11.07.2019 року №1759.

7. Контроль за виконанням ; жласти на заступника міського

ВИРІШИВ:

голови С. Тимощука.

Міський голови тпп'~
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

С. Моргунов



Символіка КП «Муніципальна варта» ВМР

І.Емблема КП «Муніципальна варта» ВМР (мал.1.) є восьмигранним знаком фон 
червоного кольору. В середині знака по периметру розміщена біла смуга з написом 
срібного кольору МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА *ВІННИЦЯ*та зображено дві гілки. 
По центру знака зображено середній герб м. Вінниця.

мал. 1

Заступник міського голови
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та діловодства
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С. Тимощук
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Формений одяг для працівників КП «Муніципальна варта» ВМР

1. Одяг.

1.1. Мундир. Мундир складається з піджака та штанів. Одягається із 
сорочкою білого кольору, однотонною краваткою темно синього кольору та 
форменим кашкетом темно синього кольору. Мундиром забезпечується начальник 
підприємства.

1.1.1 Піджак. Піджак виготовляється із напівбавовняної тканини темно 
синього кольору. Попереду піджак оснащений накладними кишенями, які прикриті 
клапанами і застібаються на ґудзики жовтого кольору. Піджак однобортний, силует 
напівприлягаючий, застібається на чотири ґудзики середнього розміру жовтого 
кольору. Рукав прямий з манжетом який окантований стрічкою.

На плечових швах кріпляться на ґудзик жовтого кольору погон-муфта зі 
знаками розрізнення відносно займаної посади. Над правою кишенею розміщується 
прямокутна нашивка з написом «Муніципальна варта». На правому рукаві 
розміщується шеврон «Муніципальна варта». На лівому рукаві розміщується 
шеврон «Вінницька міська рада».

1.1.2 Штани. Штани виготовляються з напівбавовняної тканини темно 
синього кольору. Штани оснащені прорізними кишенями у бокових швах та 
прорізною кишенею яка прикрита клапаном на правій верхній задній половинці 
штанини.

1.2. Сорочка з довгим рукавом білого кольору. Сорочка виготовлена із 
змішаної бавовняної тканини білого кольору. Сорочка застібається до низу на 
ґудзики. На груді розміщено накладні кишені які прикриті клапанами що 
застібаються на ґудзики. До низу сорочки пришивається пояс стягнутий у обох 
швах еластичними стрічками -  «резинка». На плечових швах кріпляться на ґудзики 
погон-муфта зі знаками розрізнення відносно займаної посади. Над правою 
кишенею розміщуються прямокутна нашивка з написом «Муніципальна варта». На 
правому рукаві розміщується шеврон «Муніципальна варта». На лівому рукаві 
розміщується шеврон «Вінницька міська рада». Сорочкою забезпечуються 
начальник підприємства.

1.3. Сорочка з коротким рукавом білого кольору. Сорочка виготовлена із 
змішаної бавовняної тканини білого кольору. Сорочка застібається до низу на 
ґудзики. На кутках коміру, ниткою золотого кольору, вишиті дубові гілки. На груді 
розміщено накладні кишені які прикриті клапанами що застібаються на ґудзики. 
До низу сорочки пришивається пояс стягнутий у обох швах еластичними стрічками 
-  «резинка». На плечових швах кріпляться на ґудзики погон-муфта зі знаками
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розрізнення відносно займаної посади. Над правою кишенею розміщуються 
прямокутна нашивка з написом «Муніципальна варта». На правому рукаві 
розміщується шеврон «Муніципальна варта». На лівому рукаві розміщується 
шеврон «Вінницька міська рада». Сорочкою забезпечуються начальник 
підприємства.

1.4. Сорочка літня темно синього кольору. Сорочка прямого силуету з 
вшивними рукавами. Тканина змішана з підсиленим переплетенням. Сорочка із 
центральною застібкою до низу на шість ґудзиків та шість петель, що розташовані 
вздовж нашивної планки. На грудях розташовані накладні фігурні кишені. Кишені 
з фігурними клапанами, клапани застібаються на ґудзик. Над клапаном нагрудного 
карману з ліва настрочена деталь під боді камеру. Із виворітного боку накладної 
деталі, в місці нашивання деталі під боді камеру, розташовано підсилювач у 
вигляді смужки, з основної тканини. Один кінець смужки вшито в плечовий шов, а 
інший закріплено швом нашивання клапана. Спинка з подвійною кокеткою, з 
двома обшивними, фігурними складами у шві пришивання кокетки. Комір стояче- 
відкладний з відрізним стояком, нижня частина якого виготовлена із змішаного 
матеріалу. Комір застібається на петлю та ґудзик. Низ сорочки оброблено швом в 
підгін із закритим зрізом. На груді з правового краю настрочена текстильна 
застібка «петлі» у вигляді прямокутної планки, під нею настрочена текстильна 
застібка «петлі» для кріплення погону зі знаками розрізнення. На обох рукавах 
настрочена текстильна застібка «петлі» із заокругленими кутами, додатково 
закріплена строчкою хрест-навхрест для кріплення ідентифікаторів

З правої сторони на груді на «ліпці» розміщується прямокутна нашивка з 
написом «Муніципальна варта». З правої сторони під нашивкою розміщується 
погон зі знаками розрізнення. На правому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон 
«Муніципальна варта». На лівому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон 
«Вінницька міська рада».

1.5. Штани літні темно синього кольору. Тканина змішана полотняна з 
підсиленим переплетенням. Штани з пришивним поясом, який застібається на 
металеву кнопку, на металевий гачок та застібку в середньому шві передніх 
половинок на застібку -  «блискавка». Пояс з тунельною системою, для 
регулювання щільності облягання по талії, що розташована з обох боків виробу. На 
поясі нашиті сім хомутиків, які розміщені: два фронтальних, два по бокових швах, 
два по центру задніх половинок, одна широка на середньому шві задньої половини. 
Передні половинки з відрізними бочками, які утворюють бокові кишені. Вхід в 
бокові кишені фігурний. Нижній край додатково посилений вставкою з 
посилюючої тканини. На ділянці колін передніх половинок розміщені по дві 
виточки з кожного боку та спеціальні підсилюючі накладки з основної тканини. В 
бокових частинах підсилюючих накладок розміщені по дві виточки для надання 
об'єму в області колін. Задні половинки з відрізними кокетками. Верхні частини з 
фігурними підсилюючими накладками на ділянці сідниць. На задніх половинках 
розташовані задні прорізні кишені з лісточкою та фігурними клапанами. Клапан 
кишені застібається на текстильну застібку. На бокових швах під входом до 
бокових кишень розташовані верхні накладні кишені з фігурними клапанами, що 
застібаються на текстильну застібку з боку передньої половинки. Кишені зі
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складкою для надання об’єму, з оздоблювальними строчками по зовнішнім та 
внутрішнім згинам. Вхід в кишеню скошений в сторону переднього краю. Передні 
та задні половинки зі спільним подвійним клином. Низ штанів оброблений швом у 
підгин із закритим зрізом з одночасним прокладанням еластичного шнура, з 
технічними отворами в які протягнути шнури для регулювання штанів по низу.

1.6. Кофта демісезона темно синього кольору. Кофта прямого силуету з 
вшивним коміром стійка, кокетка по спинці та пілочках. Тканина «Фліс». 
Центральна бортова застібка -  «блискавка» з двома бігунками та внутрішньою 
вітрозахисною планкою. Верхній бігунок центральної застібки для зручності 
обладнано пулером. На пілочках в бокових швах розташовані підкройні кишені для 
зігріву рук. Рукава вшивні одношовні з двома виточками на ділянці ліктів на 
кожному. Низ виробу та низ рукавів оброблено еластичною тасьмою. На обох 
рукавах настрочена текстильна застібка «петлі» із заокругленими кутами, 
додатково закріплена строчкою хрест-навхрест для кріплення ідентифікаторів. На 
груді з правового краю настрочена текстильна застібка «петлі» у вигляді 
прямокутної планки, під нею настрочена текстильна застібка «петлі» для кріплення 
погону зі знаками розрізнення.

З правої сторони на груді на «ліпці» розмішується прямокутна нашивка з 
написом «Муніципальна варта». З правої сторони під нашивкою розміщується 
погон зі знаками розрізнення. На правому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон 
«Муніципальна варта». На лівому рукаві на «ліпці» розмішується шеврон 
«Вінницька міська рада».

1.7. Куртка зимова темно синього кольору. Куртка зимова з 
багатошаровою плащової тканини , на утепленій підкладці прямого силуету з 
центральною застібкою -  блискавкою, з вшивними рукавами, комір -  стійка з 
цільновикроєним капюшоном. Низ куртки має вигнутий на 5-6 см зріз від бічних 
швів до центру спинки. Застібка оброблена водонепроникненою блискавкою до 
верху та вітро-теплозахистною планкою шириною 5 см, вшитою в лівий борт, яка 
зверху переходить назовні на 4-5 см та обладнана фіксуючуєю до підборта 
металевою кнопкою на 1,5-2 см від низу. Шов вшивання блискавки закріплений 
оздоблювальною строчкою. Бігунки облаштовані додатковою замкнутою петлею 5 
см у готовому вигляді, виготовленою у формі канта з основної тканини. На обох 
рукавах настрочена текстильна застібка «петлі» із заокругленими кутами, 
додатково закріплена строчкою хрест-навхрест для кріплення ідентифікаторів. На 
груді з правового краю настрочена текстильна застібка «петлі» у вигляді 
прямокутної планки, під нею настрочена текстильна застібка «петлі» для кріплення 
погону зі знаками розрізнення.

З правої сторони на груді на «ліпці» розміщується прямокутна нашивка з 
написом «Муніципальна варта». З правої сторони під нашивкою розміщується 
погон зі знаками розрізнення. На правому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон 
«Муніципальна варта». На лівому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон 
«Вінницька міська рада».

1.8. Куртка зимова темно синього кольору ( прямого силуету). Куртка 
зимова з багатошаровою плащової тканини, на змінній утепленій підкладці до 
низу, прямого силуету, з центральною застібкою блискавка, з настроченою
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планкою, з капюшоном. Пілки з кишенями, рукава вшивні двомовні. Куліса на талії 
по пілці та спині. У плечових швах погони які застібаються на петельку та ґудзик. 
Комірець стійка. Капюшон утеплений застібається на кінцях на текстильну 
застібку. Обсяг капюшона регулюється еластичним шнуром з фіксатором. 
Підкладка капюшона з флісу. На обох рукавах настрочена текстильна застібка 
«петлі» із заокругленими кутами, додатково закріплена строчкою хрест-навхрест 
для кріплення ідентифікаторів.

На правому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон «Муніципальна варта». 
На лівому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон «Вінницька міська рада». 
Курткою забезпечуються начальник підприємства.

1.9. Штани зимові темно синього кольору. Штани з багатошарової 
плащової тканини з утеплюючим прошарком. Штани мають напівприлягаючий 
силует, завищену талію, злегка завужені до низу штанини, гульфік із застібкою 
типу "блискавка" та двома металевими кнопками на застібці поясу. Передні 
половинки складаються з трьох деталей з рельєфним швом, фігурної вертикальної 
кокетки від бічного шва, байтової деталі, та нижньої частини від коліна до низу. На 
вертикальній кокетці по боковому шву виготовлена коса ввігнута кишеня з 
мішковиною з основної тканини, що водночас виконує функцію підзору. По третій 
деталі на 5 см вверх і вниз від лінії коліна по боках закладені витачки глибиною 
1см, довжиною 5-6 см. Задні половинки з виточками по талії (по одній на кожній 
половинці), складаються з двох деталей кожна з конструктивним швом по лінії 
коліна для збільшення комфорту. У куті верхнього та бокового зрізів виготовлена 
коса ввігнута кишеня з мішковиною з основної тканини, що водночас виконує 
функцію підзору. Через шов етапування задньої половинки з вертикальною 
кокеткою передньої нашита накладна кишеня з прорізним отвіром у верхній 
частині, обробленими водонепроникненою блискавкою, нижні кути кишені 
конструктивно зрізані по 3 см в боки та мають об'ємні витачки по центрах зрізів 
глибиною 1 см та довжиною 5-6 см. На 3 см від витачок плавно на глибину 6-7 см 
через середній шов підкроєна кокетка задніх половинок. Пояс висотою 6 см, від 
бічних швів до 1/3 задніх половинок від середнього шва плавно виходить на 10 см. 
Оброблений підкройною обтачкою з трикотажної тканини швом у підгин. 
Виступає з боку гульфа на 3 см, верхні деталі кнопок розміщені на виступі одна 
над одною. Хомутики для паска розташовані перед рельєфним швом на кокетці 
шириною 4 см, на 2см за бічний шов шириною 2.5 см та по середньому шву 
трапецієвидний шириною внизу 10 см та зверху 6 см. Низ штанів оброблений у 
формі внутрішньої куліси, у підгин з обметаними зрізами та оздоблювальною 
строчкою. Куліса обладнана по боковому шву блочками на 2 см від бічного шва, 
двоотвірним фіксатором та еластичним шнуром, що проведено через петлю з 
тасьми, пришитої на 5 см вище оздоблювальної строчки до бічного шва.

1.10. Фуфайка типу «Поло». Основний матеріал: трикотажне полотно типу 
СооІРаБЗ, білого, або темно синього кольору, щільність тканини -  не менше 210, 
склад: 100% поліестер. - пілочка суцільнокроєна, із застібкою поло на три петлі та 
ґудзики Застібка по низу додатково закріплена строчкою хрест-навхрест. Під 
застібкою розташований хомутик. На верхній частині пілочки зліва настрочена 
деталь під боді камеру. Із виворітного боку накладної деталі лівої пілочки, в місці
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нашивання деталі під боді камеру, розташовано підсилювач у вигляді смужки, з 
основної тканини, спинка суцільнокроєна, подовжена. Обшивка горловини спинки 
закріплена оздоблювальною строчкою до виробу з внутрішньої сторонни, комір 
вшитий, відкладний з основного матеріалу, рукава вшивні, короткі, з пришивною 
манжетою з додаткового матеріалу, низ виробу оброблено швом у підгін. По 
боковим швам розташовані розрізи. На обох рукавах настрочена текстильна 
застібка «петлі» із заокругленими кутами, додатково закріплена строчкою хрест- 
навхрест для кріплення ідентифікаторів. На груді з правового краю настрочена 
текстильна застібка «петлі» у вигляді прямокутної планки, під нею настрочена 
текстильна застібка «петлі» для кріплення погону зі знаками розрізнення.

З правої сторони на груді на «ліпці» розмішується прямокутна нашивка з 
написом «Муніципальна варта». З правої сторони під нашивкою розміщується 
погон зі знаками розрізнення. На правому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон 
«Муніципальна варта». На лівому рукаві на «ліпці» розміщується шеврон 
«Вінницька міська рада».

1.11. Фуфайка. Фуфайка виготовлюється з трикотажної тканини темно 
синього або білого кольору. Горловина оснащена широкою стрічкою. Рукав 
короткий, оснащений вузькою стрічкою.

1.12. Кашкет формений темно синього кольору. Кашкет виготовляється з 
тканини темно синього кольору. Має околиш темно синього кольору, чорний 
лаковий козирок та плетений шнур (філігран) жовтого кольору який кріпиться 
двома ґудзиками малого розміру золотого кольору. Спереду на околиш кашкета 
кріпиться кокарда «Муніципальна варта». Кашкетом забезпечуються начальник 
підприємства.

1.13. Кепка літня типу блайзер (бейсболка) темно синього кольору. Кепка 
виготовляється з тканини темно синього кольору. У центрі над козирком кріпиться 
текстильна застібка «петлі», на яку кріпиться кокарда «Муніципальна варта».

1.14. Шапка зимова типу «спортивна» темно синього кольору. Матеріал: 
фліс - 100% Поліестер (Polyester). Шапка з двох деталей з конструктивно 
закладеними виточками. У центрі кріпиться прямокутна текстильна застібка 
«петлі», на яку кріпитись кокарда «Муніципальна варта».

1.15. Баф темно синього кольору. Одношовний, оброблений в підгін по 
краях та з одного краю виготовлена зовнішня куліса на два блочки на відстані 1,5 
см в боки від центрального шва з еластичним шнуром та подвійним фіксатором. 
Шви еластичні, не перешкоджають розтягненню тканини. Матеріал: фліс - 100% 
Поліестер (Polyester),

1.16. Рукавиці зимові темно синього кольору. За конструкцією виріб є 
рукавичками з гладко пофарбованого трикотажного ворсованого начісного полотна 
типу «фліс» (сировинний склад -  100% поліефір) з сенсорними накладками з шкіри 
на вказівному пальці для користування сенсорним екраном. Рукавички 
складаються з тильної та долонної частин, напалка, стрілок та накладок. На 
долонній частині по лінії зап’ястка з виворітної сторони настрочена еластична 
тасьма в один ряд. Тасьма еластична настрочується двонитковою на тильній 
частині дволінійною, а на долонній частині однолінійною зигзагоподібною 
човниковою строчкою. Сенсорні накладки шкіряні настрочуються на вказівні
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пальці однолінійною прямою човниковою строчкою. Низ рукавичок оброблений 
швом упідгин. По центру долонної половинки в шов підгину низу вшито плетений 
шнур для формування петель для кріплення рукавичок до спорядження, швидкого 
зняття рукавичок з рук. Напалки настрочені оздоблювальними строчками, 

у 2. Черевики зимові «Чорного кольору». Взуття має відповідати наступним
вимогам :

- верх черевика комбінований не меше 65% натуральної шкіри, не більше 
35% вставних елементів із текстилю. Текстиль який використувується у взутті 
повинен бути із міцної водовідштовхувальної тканини з високою зносостійкістю. 
Захист носової частини та пяти виготовляється з гідрофобної натуральної шкіри. 
Для максимального захисту від попадання бруду та води, язик має бути у вигляді 
мякої гідрофобної натуральної шкіри, або міцної водовідштовхувальної тканини. 
Манжет у верхній частині підкладки черевика -  мякий, комфортний взутєвий 
матеріал. Вкладна устілка анатомічна, комфортна двох шарова товщиною не 
менше 5 мм. Отвори (блочки) та гачки для шнурків -  металеві антикорозійні. Петлі 
для шнурків з нейлонової вологістійкої армованої тасьми. Шнурки з 
водовідштовхувального матеріалу. Підошва низу взуття термоеластопласт, має 
бути придатною для зимових умов експлуатації, кольору верхньої частини 
черевика. Кріплення підошви вакуумно-клейовий метод.Діапазон використання в 
період температур від -20С до +15С. Висота голінища задніка черевика 14 см., 
закриває щиколотку.

3. Кросівки тактичні «літні» «Чорного кольору». Взуття має відповідати 
наступним вимогам :

- верх кросівка комбінований не менше 60% натуральної шкіри (замш,
(спілок)) хромового дублення, не більше 40% вставних елементів з текстилю. 
Текстиль який використувується у взутті повинен бути із міцної
водовідштовхувальної тканини з високою зносостійкістю. Для максимального 
захисту від попадання бруду та води, язик має бути у вигляді мякої гідрофобної 
натуральної шкіри, або міцної водовідштовхувальної тканини.Манжет у верхній 
частині підкладки черевика -  мякий, комфортний взутєвий матеріал. Вкладна 
устілка анатомічна, комфортна двох шарова товщиною не менше 5 мм.Петлі для 
шнурків з нейлонової вологістійкої армованої тасьми. Шнурки з 
водовідштовхувального матеріалу. Підошва низу взуття термоеластопласт, має 
бути придатною для літніх умов експлуатації, кольору верхньої частини черевика. 
Кріплення підошви вакуумно-клейовий метод. Висота задніка черевика до 
щиколодки.

4. Аксесуари.
4.1. Сумка-портфель. Сумка-портфель виготовляється з щільної тканини 

чорного кольору. Сумка закривається на застібку типу «блискавка», має ручку та 
пасок для носіння. На лицьові частині сумки розміщується кишеня яка застібається 
на застібку типу «блискавка».

5. Спеціальні засоби.
5.1. Куртка вологостійка розвантажувальна з світло відбивною стрічкою.
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5.2. Палиця гумова ПГ-М.
5.3. Шолом куле захисний.
5.4. Шолом протиударний.
5.5. Бронежилет.
5.6. Балон сльозоточивої та дратівливої дії.
5.7. Світлозахисний жилет.
5.8. Наручники одноразові

6. Спеціальний одяг.
6.1. Чоботи забродні.
6.2. Рукавиці резинові.
6.3. Плащ дощовик.
6.4. Гідрокостюм.
6.5. Вело костюм. Складається з велосипедної футболки, яка повинна бути 

виготовлена з 100% поліестеру, на спині внизу повинні бути нашиті накладні 
кишені, оздоблена світло відбиваючим елементом для підвищення безпеки. На 
обох рукавах настрочена текстильна застібка «петлі» із заокругленими кутами, 
додатково закріплена строчкою хрест-навхрест для кріплення ідентифікаторів. На 
груді з правового краю настрочена текстильна застібка «петлі» у вигляді 
прямокутної планки, під нею настрочена текстильна застібка «петлі» для кріплення 
погону зі знаками розрізнення.

З правої сторони на груді на «ліпці» розміщується прямокутна нашивка з 
написом «Муніципальна варта». З правої сторони під нашивкою розміщується 
погон зі знаками розрізнення. На правому рукаві на «ліпці» розмішується шеврон 
«Муніципальна варта». На лівому рукаві на «ліпці» розмішується шеврон 
«Вінницька міська рада». Шорти велосипедні повинні бути виготовленні з 80% 
відсотків поліестеру, 20% елестану.

7. Спеціальне спорядження
7.1. Дзвінок простий.
7.2. Ліхтар багатофункціональний.
7.3. Рукавички тактичні.
7.4. Сумка (вело)
7.5. Флягоутримувач
7.6. Чохол для кийка.
7.7. Чохол під балончик сльозоточивої та дратівливої дії.
7.8. Чохол під ліхтарик.
7.9. Чохол під радіостанцію.
7.10. Шолом (вело).
7.11. Ласти.
7.12. Кабель для ендоскопічної камери.
7.13. Підводний ліхтар.
7.14. Маска.
7.15. Підводний металошукач.
7.16. Біноколь нічного бачення.
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7.17. Ендоскоп.
7.18. Жилет страхувальний.

8.3асоби зв’язку.
8.1. Акумулятор до радіостанції.
8.2. Тангента до радіостанції.
8.3. Радіостанція носима.

9. Службове посвідчення. Службове посвідчення працівника 
«Муніципальна варта» виготовляється з пластику. На аверсі посвідчення має 
містити фотографію працівника, ШБ, займану посаду працівника, номер, печатку 
та дату видачі. На реверсі посвідчення зображено великий герб м. Вінниці та 
написи ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА, СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ. Посвідчення 
підписується начальником КП «Муніципальна варта» BMP. Службове посвідчення 
начальника КП «Муніципальна варта» ВМР підписується міським головою.

10. Кольорографічні знаки.
10.1. Кольорографічні знаки наносяться на автомобіль. По центру кришки 

капота автомобіля розміщується емблема «Муніципальна варта». Вздовж бокових 
частин автомобіля розміщується червоно-біло-червоно стрічка та напис 
«Муніципальна варта». На задній частині кришки багажнику автомобіля 
розмішується напис «MUNICIPAL GUARD».

10.2. Кольорографічні знаки наносяться на катер. На правому борту катера 
розміщується синьо-жовто-синя стрічка, емблема Муніципальної варти, та напис 
МУНІЦИПАЛЬНИЙ ПАТРУЛЬ -  001. На лівому борту катера розміщується синьо- 
жовто-синя стрічка, малий герб м. Вінниця та напис МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
ПАТРУЛЬ-001.

10.3. Кольорографічні знаки наносяться на велосипед. На правому та лівому 
боці рами розміщується емблема «Муніципальна варта».

Заступник міського голови С. Тимощук
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Відділ '  
організаційного

апарату 
м іської ради 

та  її  виконкому

Додаток З 
до рішення г „ 
міської ради .,І 
від

Шеврони, нашивка, знаки розрізнення для 
КП «Муніципальна варта» ВМР

І. Шеврон;
1.1 Шеврон «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» (мал. № 2). Шеврон має вид щита, 

фон чорного або сірого кольору, по периметру шеврон має червону стрічку. У 
верхній частині шеврона у два ряди нанесено напис «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 
нижче напису нанесена смужка у вигляді прапора України. В центрі шеврона 
нанесено восьмигранний знак срібного кольору. В центрі знака розміщений хрест 
червоного кольору. В центрі хреста зображена вежа срібного кольору. В нижній 
частині шеврона нанесена напис ВІННИЦЯ та дві гілки срібного кольору.

мал. № 2

1.2 Шеврон «ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА» {мал. № 3). Шеврон має вид 
щита, фон чорного або сірого кольору, по периметру шеврон має червону стрічку. 
По центру шеврона розміщений малий герб міста Вінниці. У верхній частині 
шеврона у два ряди нанесена напис білим кольором «ВІННИЦЬКА МІСЬКА 
РАДА», під написом нанесена червона стрічка нижче стрічки жовтим кольором 
нанесена напис «VINNYTSIA CITY COUNCIL».

мал. № З

ї ї



2. Нашивка. Нашивка «Муніципальна варта» виготовляється у формі 
прямокутника на чорному фоні, по периметру має червону стрічку а також напис 
білого кольору «Муніципальна варта».

(мал. 4)

3. Кокарда . Кокарда «Муніципальна варта» (мал. 4) має вигляд зірки 
сріблястого кольору з 25 променями. В центрі зірки в каймі на червоному фоні 
зображений білим кольором малий герб м. Вінниці.

4. Знаки розрізнення (погон).
Погон виготовляється у формі прямокутника чорного кольору розміром 

50x110 мм. без просвіту.
Погон-муфта, погон на «ліпці» має наступний вигляд для:
Начальника Муніципальної варти -  на погоні зображені 3 дванадцятикутні 

зірки жовтого кольору розміром 18x18 мм. розташованих вздовж пагону, в 
нижній частині погона зображена узорна смужка жовтого кольору шириною 8мм.

Першого заступника начальника Муніципальної варти -  на погоні зображені 
З дванадцятикутні зірки жовтого кольору розміром 18x18 мм. розташованих 
вздовж пагону, в нижній частині погона зображена фігурна смужка шириною 
8мм.

Заступника начальника Муніципальної варти -  на погоні зображені 2 
дванадцятикутні зірки жовтого кольору розміром 18x18 мм. розташованих 
вздовж пагону, в нижній частині погона зображена фігурна смужка жовтого 
кольору шириною 8мм.

Начальника відділу Муніципальної варти -  на погоні зображені 2 
дванадцятикутні зірки жовтого кольору розміром 18x18 мм. розташованих вздовж 
пагону, в нижній частині погону зображена фігурна смужка жовтого кольору 
шириною 8мм.

Заступника начальника відділу, завідувач сектору Муніципальної варти -  на 
погоні зображена 1 дванадцятикутна зірка жовтого кольору розміром 18x18мм. в 
нижній частині погону зображена фігурна смужка жовтого кольору шириною 8мм.

Головного інспектора, інспектора Муніципальної варти - на пагоні зображені 
2,3,4 дванадцятикутні зірки жовтого кольору розміром 18x18мм. розташованих 
вздовж погону.

12



Інспектора (інспектор охорони) Муніципальної варти - на погоні зображень
2,3 дванадцятикутні зірки жовтого кольору розміром 18x18 мм. розташованих 
вздовж погону.

Заступник міського голови С. Тимощук
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н
№

Норми забезпечення речовим майном, спеціальними засобами 
працівників КП «Муніципальна варта» ВМР

№
п/п

Н а й м ен у в а н н я  п р едм ет ів
К іл ь к ість  

п р едм ет ів  н а  
1 чол.

Т ер м ін
н о сін н я
(р ок ів )

№
п р и м іток

1 . Мундир 1 комплект 3

2. Сорочка з довгим рукавом білого 
кольору

1 шт. 1

3. Сорочка з коротким рукавом 
білого кольору

1 шт. 1

4. Сорочка літня темно синього 
кольору

1 шт. 2

5. Штани літні темно синього 
кольору

1 шт. 2

6 . Кофта демісізона темно синього 
кольору

1 шт. 2

7. Куртка зимова темно синього 
кольору

1 шт. 3

8. Куртка зимова темно синього 
кольору (прямого силуету)

1 шт. 3

9. Штани зимові темно синього 
кольору

1 шт. 3

10. Фуфайка типу «Поло» 1 шт. 1

11. Фуфайка 1 шт. 1

12. Кашкет формений темно синього 
кольору

1 шт. 3
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13. Кепка літня типу блайзер 
«бейсболка» темно синього 
кольору

1 шт. 2

14. Шапка зимова типу «спортивна» 
темно синього кольору

1 шт. 3

15. Баф темно синього кольору 1 шт. 3

16. Рукавиці зимові темно-синього 
кольору

1 шт. 3

17. Черевики зимові «Чорного 
кольору»

1 пара 2

18. Кросівки тактичні «літні» 
«Чорного кольору»

1 пара 2

19. Сумка - портфель 1 шт. 3

20. Куртка вологостійкка 
розвантажувальна з 
світловідбивною стрічкою

1 шт. 3

21. Палиця гумова ПГ-М 1 шт.

22. Шолом кулезахисний 1 шт.

23. Шолом протиударний 1 шт.

24. Бронежелет 1 пара

25. Балон сльозоточивої та 
дратівливої дії

1 шт.
В ідповідно
терміну
вказаного
виробником

26. Світлозахисний желет 1 шт. 3

27. Наручники одноразові 1 шт. У разі
використання

28. Чоботи забродні 1 пара. 3

29. Рукавиці резинові 1 пара. 3

ЗО. Плащ дощовик 1 шт. 3



31. Гідрокостюм 1 шт. 4

32. Вело костюм 1 комплект. 2

33. Дзвінок простий 1 шт. 5

34. Ліхтар багатофункціональний 1 шт. 4

35. Рукавички тактичні 1 шт. 5

36. Сумка вело 1 шт. 3

37. Флягоутримувач 1 шт. 5

38. Чохол для кийка 1 шт. 5

39. Чохол для балончика 
сльозоточивої та дративливої дії.

1 шт. 5

40. Чохол під ліхтарик 1 шт. 5

41. Чохол під радіостанцію 1 шт. 5

42. Шолом вело 1 шт. 3

43. Ласти 1шт. 4

44. Кабель для ендоскопічної камери 1 шт. 5

45. Підводний ліхтар 1 шт. 5

46. Маска 1 шт. 4

47. Підводний металошукач 1 шт. 5

48. Біноколь нічного бачення 1 шт. 10

49. Ендоскоп 1 шт. 6

50. Жилет страхувальний 1 шт. 4

51. Акамулятор до радіостанції 1 шт. 5

52. Тангента до радіостанції 1 шт. 5

53. Радіостанція носима 1 шт.

54. Погон- муфта 1 шт. 2



55. Погон на ліпці 1 шт. 2

56. Нашивка «Муніципальна варта» 1 шт. 2

57. Шеврон «Муніципальна варта» 1 шт. 2

58. Шеврон «Вінницька міська рада» 1 шт. 2

59. Кокарда «Муніципальна варта» 1 шт. 2

Заступник міського голови С. Тимощук
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