ЗВІТ
про роботу КП «Муніципальна варта» ВМР за 2020 рік
На виконання міської Програми «На варті міського порядку», Стратегії розвитку
підприємства на 2016-2020 роки та з метою покращення контролю за благоустроєм, санітарним
станом міста, протидії торгівлі у не встановлених для цього місцях та підтримання публічного
порядку на території ВОМТГ виконані наступні заходи:
Результати проведеної роботи КП «Муніципальна варта» ВМР за 2020 рік:

№ з/п

Проведені заходи

2020 рік

1

Кількість перевірок

23386

2

Кількість наданих приписів, з них:

5885

2.1

Комунальним

2563

2.2

Суб’єктам господарської діяльності

3322

2.3

Кількість наданих зауважень

9529

Кількість складених протоколів про
адміністративні правопорушення, з них:

581

3.1

У сфері благоустрою

501

3.2
4

По протидії стихійній торгівлі
Категорія правопорушників

80

4.1

На суб’єктів господарської діяльності

181

4.2

На громадян
Кількість протоколів наданих на розгляд
адміністративним комісіям:
Адміністративна комісія при виконавчому
комітеті ВМР

400

5.2

Інші адміністративні комісії

57

6.

Розглянуто всього звернень:

3

5
5.1

6.1
6.2

Розглянуто звернень, які надійшли на
«Цілодобову варту»
Розглянуто доручень, звернень, які надійшли
через систему DocsVision

581
524

3455
1102
1239

6.3

Розглянуто звернень, які надійшли через систему
«Viber»

909

6.4

Розглянуто звернень, які надійшли на
«Facebook»

205

№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Програма
«На варті
міського
порядку»
П. 1
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

Здійснення контролю за станом благоустрою суб’єктів господарювання
відповідно до вимог чинного законодавства
Здійснено контроль за
Перевірено 287
укладенням договорів на
суб’єктів,
вивіз побутових відходів з
надано 90
підприємств розміщених на
2020 рік
виконано приписів,
території Вінницької МОТГ
складено 18
протоколів за ст.
152 КУпАП
Здійснено контроль за
Перевірено 191
утримання фасадів будівель,
об’єкт, надано
споруд суб’єктів
88 приписів,
2020 рік
виконано
господарювання
складено 3
протоколи за ст.
152 КУпАП
Здійснено контроль за
Повірено 411
розміщенням рекламних
об’єктів, надано
оголошень, написів «графіті»
134 приписи,
2020 рік
виконано
на фасадах будівель, споруд
складено 4
протоколи за ст.
152 КУпАП
Здійснено контроль за
Перевірено 44
виконанням проектів
об’єктів, надано
індивідуального
48 приписів
2020 рік
виконано
благоустрою суб’єктами
складено 7
господарювання
протоколів за ст.
152 КУпАП
Здійснено контроль за
Перевірено 895
утриманням зупинок
об’єктів, надано
громадського транспорту на
309 приписів,
яких встановлені ТС
2020 рік
виконано
складено 10
суб’єктів господарювання
протоколів за ст.
відповідно протокольного
152 КУпАП
доручення міського голови
Здійснено контроль за
Перевірено 16
санітарним утриманням
залізничних
2020 рік
виконано
залізничних колій на
колій, надано 40
території Вінницької ОТГ
приписів
Здійснено контроль за
Здійснено 56
утриманням контейнерних
перевірок,
майданчиків лікувальнонадано 20
2020 рік
виконано
профілактичними закладами
приписів
охорони здоров’я на
території Вінницької ОТГ
Здійснено 116
Здійснено контроль за
перевірок,
утриманням контейнерних
2020 рік
виконано навчальних
майданчиків закладами
закладів, надано
освіти Вінницької ОТГ
23 приписи
Здійснено контроль за
Перевірено 568
прибиранням снігу та
2020 рік
виконано об’єктів, надано
вчинення протиожеледних
225 приписів,

№
п/п

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів
заходів на прилеглих
територіях біля суб’єктів
господарювання
Здійснено контроль за
утримання ліхтарів
вуличного освітлення,
декоративного
підсвічуванню будинків і
пам'ятників, вивісок, вітрин
Здійснено контроль за
утриманням дошок
оголошення, які встановлені
на прилеглих територіях біля
суб’єктів господарювання
Здійснено контроль за
санітарним утриманням
прилеглих територій,
контейнерних майданчиків
комерційних ринків
Здійснено контроль за
утриманням покриття
тротуарів, територій
прилеглих до об’єктів
торгівлі та побутового
обслуговування
Здійснено контроль
громадських туалетів, на
кінцевих зупинках
маршрутних транспортних
засобів, автовокзалах,
залізничному вокзалі
Здійснено перевірок згідно
матеріалів департаменту
самоврядного контролю,
департаменту земельних
ресурсів, законності
використання земельних
ділянок
Здійснено контроль за
утриманням зелених
насаджень, які розміщені на
прилеглих територіях до
суб’єктів господарювання
Здійснено контроль щодо
законності розміщення ТС
для комерційної діяльності
на території Вінницької ОТГ
Здійснено контроль за

Термін
виконання

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

Відмітка
про
виконання

Примітка

виконано

Перевірено 162
вулиці, надано
54 приписи

виконано

Перевірено 819
об’єктів, надано
374 приписи,
складено 1
протокол за ст.
152 КУпАП

виконано

Здійснено 23
перевірки,
надано 18
приписів

виконано

Перевірено 986
об’єктів, надано
435 приписів,
складено 45
протоколів за ст.
152 КУпАП

виконано

Перевірено 5
об’єктів, надано
1 припис

виконано

Здійснено 118
перевірок,
складено 44
протоколи за ст.
152 КУпАП

2020 рік

виконано

2020 рік

виконано

2020 рік

виконано

Перевірено 679
об’єктів, надано
98 приписів,
складено 4
протоколи за ст.
152 КУпАП
Перевірено 93,
надано 20
приписів,
складено 15
протоколів за ст.
152 КУпАП
Здійснено 68

№
п/п

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Програма
«На варті
міського
порядку»

П. 2
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

утриманням кінцевих
перевірок,
зупинок громадського
надано 23
транспорту (маршрутного
приписи
таксі)
Здійснення контролю за утриманням в належному санітарному та
технічному стані прибудинкових територій житлово -експлуатаційних
підприємств, ОСББ та інших суб’єктів господарювання
Здійснено контроль за
Перевірено 2077
утриманням дитячих та
об’єктів, надано
спортивних майданчиків, які
359 приписів,
2020 рік
виконано
обслуговуються
складено 1
управляючими компаніями,
протокол за ст.
ОСББ
152 КУпАП
Здійснено контроль за
Здійснено 781
утриманням контейнерних
перевірка,
майданчиків, які
надано 232
обслуговуються
2020 рік
виконано приписи,
управляючими компаніями,
складено 5
ОСББ
протоколів за ст.
152 КУпАП
Здійснено контроль за
Здійснено 2176
утриманням прибудинкових
перевірок,
територій, які
надано 454
обслуговуються
2020 рік
виконано приписи,
управляючими компаніями,
складено 2
ОСББ
протоколи за ст.
152 КУпАП
Здійснено контроль за
зміною покажчиків назви
вулиць, проспектів, які
Здійснено 11
2020 рік
виконано
обслуговуються
перевірок
управляючими компаніями,
ОСББ
Здійснено контроль за
прибиранням прилеглих
Здійснено 302
територій від снігу та
перевірки,
вчинення протиожеледних
2020 рік
виконано
надано 23
заходів, які обслуговуються
приписи
управляючими компаніями
ОСББ
Здійснено контроль за
утриманням фасадів
Здійснено 2312
будинків, щодо самовільного
перевірок,
розміщення рекламних
надано 350
оголошень, написів
2020 рік
виконано приписів,
«графіті», які
складено 1
обслуговуються
протокол за ст.
управляючими компаніями,
152 КУпАП
ОСББ
Здійснено контроль за
Здійснено 2236
утриманням зелених
2020 рік
виконано перевірок,
насаджень на прибудинковій
надано 558

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

2.8.

2.9.

3.

П. 3
Програми

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

П. 4
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

території, які
приписів,
обслуговуються
складено 1
управляючими компаніями,
протокол за ст.
ОСББ
152 КУпАП
Здійснено контроль за
розміщенням
автотранспортних засобів на
Здійснено 275
території зелених
перевірок,
насадженнях прибудинкових
2020 рік
виконано складено 6
територій, які
протоколів за ст.
обслуговуються
152 КУпАП
управляючими компаніями,
ОСББ
Здійснено контроль за
Здійснено 97
розміщенням
перевірок,
автотранспортних на
виявлено 16
тротуарах прибудинкових
2020 рік
виконано порушень,
територіях що ускладнюють
інформація
умови руху пішоходів та
передана за
транспорту
належністю
Здійснення контролю за станом благоустрою присадибних ділянок в
приватному секторі забудови
Перевірено 9
Здійснено контроль за
вулиць, надано 3
утриманням огорож, які
приписи,
2020 рік
виконано
встановлені території
складено 2
квартальних комітетів
протоколи за ст.
152 КУпАП
Здійснено контроль за
укладанням договорів на
Перевірено 59
вивезення побутових
2020 рік
виконано об’єкт, надано
відходів
14 приписів
з приєднаних територій
Вінницької ОТГ
Здійснено контроль за
Виявлено 408
розміщенням будівельних
порушення,
матеріалів на прилеглих
надано 71
територіях до приватних
2020 рік
виконано приписів,
будинковолодінь
складено 30
протоколів за ст.
152 КУпАП
Проведення організаційних заходів прибирання міста в ході акції
«За чисте довкілля»
Визначено місця
прибирання, складено план
та графік прибирання
територій Вінницької ОТГ з
Перенесено
залученням студентських
через
виконано
колективів, державних
карантин
установ, суб’єктів
господарювання,
громадських та релігійних

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

організацій
Визначено потреби у
забезпеченні учасників
Перенесено
прибирання рукавичками,
через
пакетами, автотранспортом
карантин
для вивезення зібраного
сміття
Підготовлено розпорядження
міського голови «Про
організаційні заходи, щодо
Перенесено
санітарного прибирання
через
міста в ході акції
карантин.
«Студентська молодь
Вінниці – за чисте довкілля»
та «Дня довкілля»
Проведено заходи
прибирання територій
Вінницької ОТГ з
залученням студентських
Перенесено
колективів, державних
через
установ, суб’єктів
карантин
господарювання,
громадських та релігійних
організацій

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

5.1.

5.2.

Назва заходів

Термін
виконання

П. 5
Програми

Відмітка
про
виконання

Примітка

Перенесено
через карантин

виконано

Перенесено
через карантин

виконано

Перенесено
через карантин

Приняло участь
73 особи
Проведено заходи по
зібрано 167
санітарному прибиранню
мішків на 120л.,
Лісопарку
Жовтень
виконано
випадкового
ПЗС р. П.Буг
сміття
Вишенське озеро
ліквідовано 9
сміттєзвалищ
Забезпечення контролю за санітарним станом прибережно-захисних
смуг водних об’єктів
Розпорядження
(від 28.02.20р.
№33-р « Про
Підготовлено
організацію та
розпорядження міського
до 27
проведення
голови, щодо перевірки
лютого
виконано перевірки
утримання прибережно2020 р.
водних об’єктів
захисних смуг водних
міста та
об’єктів Вінницької ОТГ.
прибережнозахисних смуг
Вінницької ОТГ)
Проведено перевірку
Проведено 83
утримання прибережноперевірки
захисних смуг водних
водних об’єктів,
об’єктів в межах приватного
2020 рік
виконано надано 12
сектору забудови по
приписів,
запобіганню засмічення,
складено 33
забруднення поверхневих
протоколи за ст.

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

вод.

5.3.

Проведено перевірку
утримання прибережнозахисних смуг водних
об’єктів на прилеглих
територіях до суб’єктів
господарювання по
запобіганню засмічення,
забруднення поверхневих
вод.

5.4.

Здійснено контроль за
неналежне утримання
вигрібних ям

6.

6.1.

6.2.

П. 6
Програми

2020 рік

2020 рік

Виконано

Виконано

Примітка
152 КУпАП
Проведено 10
перевірок
водних об’єктів,
надано 5
приписів,
складено 13
протоколів за ст.
152 КУпАП
складено 69
протоколів за ст.
152 КУпАП

Проведення заходів щодо протидії торгівлі у невстановлених місцях
Здійснено чергування по
визначених маршрутах для
запобігання торгівлі в
невстановлених місцях
(стихійна торгівля):
1. вул. Привокзальна (біля
залізничного вокзалу,
комерційних ринків)
2. проспект Коцюбинського,
вул. Пікуса, вул. Короленко,
вул. Некрасова, вул.
Тімірязєва.
3.вул. Київська, вул. Ак.
Янгеля, вул.
Станіславського.
5.вул. Грушевського, вул.
Соборна, вул. Театральна
6. вул. Пирогова (ринок
«Урожай»), вул. Дачна, вул.
Василенка, вул. Кн.
Коріатовичів.
7. проспект Юності,
проспект Космонавтів, вул.
Ващука, вул. Стельмаха,
Барське Шосе (Західний
автовокзал).
8. вул. Хм. Шосе (район
лікарень).
Проведено щоденний
моніторинг можливих місць
торгівлі у невстановлених
місцях (стихійна торгівля)
1) вул. Маяковського (біля
лікарні №3, педучилище).
2) вул. Волошкова район
Олієжиркомбінату, вул.

2020 рік

2020 рік

виконано

виконано

проведено 2162
чергування,
складено 21
протокол за ст.
152 КУпАП.

проведено 226
профілактичних
заходів,
складено
16 протоколів за
ст.152 КУпАП

№
п/п

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів
Чехова, вул. Шимка.
3) вул. Ватутіна (біля
магазину АТБ).
4) вул. Замостянська (біля
ДК “Зоря”.
5) вул. Бучми.
6) вул. 600 річчя,
7)вул. Л.Ратушної
8) вул. Замостянська
Підготовлено розпорядження
міського голови «Про
проведення операції
«Первоцвіт 2020р.»

Проведено операцію
«Первоцвіт 2020 р.» спільно
з державною екологічною
службою у Вінницькій
області, патрульною
поліцією
Проведено рейди спільно з
працівниками міського
відділу поліції щодо
виявлення осіб, які без
погоджувальних документів
здійснюють торгівлю в
невстановлених місцях
(стихійна торгівля
Проведено спільно з
департаментом
адміністративних послуг
рейди щодо виявлення
суб’єктів господарювання,
які без погоджувальних
документів розміщають
об’єкти сезонної торгівлі

6.7.

Проведено контроль щодо
недопущення стихійної
торгівлі на залізничному
вокзалі та автовокзалах
міста

6.8.

Здійснено перевірку щодо
зберігання товарів і тари на
прилеглій території до
об'єктів торгівлі або сфери

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

До
24.02.2020

Виконано

З 02 по
20.03.2019

виконано

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

виконано

виконано

виконано

виконано

Примітка

Розпорядження
від 25.02.2020
року №30-р
«Про
організацію та
проведення
операції
«Первоцвіт2020»
проведено 9
заходів,
складено 7
протоколів за
ст. 152 – 5
ст.88-1 – 2,
вилучено 3264
стебел рослин

проведено 161
рейд

проведено 67
рейдів,
складено
14 протоколів за
ст.152 КУпАП
проведено 323
перевірка,
складено
8 протоколів за
ст. 152 КУпАП.
проведено 63
перевірки,
надано 9
приписів

№
п/п

7.

Програма
«На варті
міського
порядку»
П. 7
Програми

7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

П. 8
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

послуг, на території
загального користування
Проведення заходів щодо протидії спалювання опалого листя на
території міста
Розпорядження
від 25.03.2020 р.
№ 32-р,
06.08.2020 року
№116-р «Про
створення
Підготовлено розпорядження
робочих груп з
міського голови, щодо
протидії
проведення організаційних
спалювання
заходів по протидії
2020 рік
виконано
відходів
спалюванню відходів
рослинного
рослинного походження
походження та
на території Вінницької ОТГ
інших
правопорушень
на об’єктах
благоустрою
Вінницької
ОТГ»
Проведено заходи, по
Проведено 74
протидії спалюванню
рейдів, складено
відходів рослинного
2020 рік
виконано
46 протоколів за
походження
ст. 152 КУпАП
на території Вінницької ОТГ
Здійснення контролю за санітарним та технічним утриманням об’єктів
та елементів благоустрою комунальної та державної власності на
території міста
Перевірено 358
вулиць,
виявлено 341
Здійснено контроль за
2020 рік
виконано недоліки,
утриманням вулиць міста
інформація
передана за
належністю 8
Здійснено контроль за
Виявлено 9
утриманням території
недоліків,
2020 рік
виконано
ЦПКіВ, парку «Дружба
надано 7
народів»
приписів
Проведено 6
перевірок,
Здійснено контроль за
надано 7
утриманням пляжів, зон
2020 рік
виконано приписів,
відпочинку на воді
складено 2
протоколи за
ст.152 КУпАП
Здійснено контроль за
Здійснено 22
утриманням зелених
перевірки,
2020 рік
виконано
насаджень, які розміщені на
надано 1 припис,
території загального
передано 10

№
п/п

8.5.

8.6.

8.7.

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

користування

листів на ДКГтБ

Здійснено контроль за
утримання зупинок
громадського транспорту, які
належать до комунальної
власності Вінницької ОТГ

виконано

Здійснено 653
перевірок,
виявлено 130
недоліки,
інформація
передана за
належністю

виконано

Здійснено 61
перевірка,
надано 22
приписи

виконано

Здійснено 46
перевірок,
надано 2
приписи

Здійснено контроль за
утриманням дитячих,
спортивних майданчиків, які
розміщені на території ЗОШ
та ДНЗ міста
Здійснено контроль за
санітарним прибиранням
прилеглих території до
вищих учбових, професійних
закладів освіти

2020 рік

2020 рік

2020 рік

8.8.

Здійснено контроль за
утриманням дитячих,
спортивних майданчиків,
балансоутримувачем яких є
ДКГтаБ, ДЖГ

2020 рік

виконано

8.9.

Здійснено контроль за
технічним утриманням
дорожніх знаків

2020 рік

виконано

8.10.

Здійснено контроль за
прибиранням вулиць,
тротуарів, територій
загального користування від
снігу та вчинення
протиожеледних заходів

2020 рік

виконано

8.11.

Здійснено контроль за
санітарним утриманням
кладовищ, військових
братських поховань.

2020 рік

виконано

8.12.

Здійснено контроль за
санітарним утриманням
місць для стоянки
автотранспортних засобів

2020 рік

виконано

8.13.

Здійснено контроль за

2020 рік

виконано

Здійснено 27
перевірок,
виявлено 42
недолік
інформація
передана за
належністю
Здійснено 85
перевірок,
виявлено 49
недоліків
інформація
передана за
належністю
Здійснено 57
перевірок,
надано 10
приписів,
складено 1
протокол ст. 152
КУпАП
Здійснено 12
перевірок,
надано 10
приписів
Здійснено 26
перевірок,
надано 16
приписів,
складено 2
протоколи за ст.
152 КУпАП
Здійснено 4

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

утриманням підземних
переходів на території
Вінницької ОТГ
Здійснено контроль за
утриманням малих
архітектурних форм

8.14.

8.15.

9.

П. 9
Програми

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

П. 10
Програми

2020 рік

виконано

Примітка
перевірки,
надано 2
приписи
Перевірено 210
МАФ, надано 80
приписів,
складено 4
протоколи за ст.
152 КУпАП

Здійснено контроль за
санітарним та технічним
Перевірено 116
утриманням елементів
елементів,
благоустрою (садових лав,
надано 65
покажчиків найменування
2020 рік
виконано приписів,
вулиць, будинкових
складено 2
номерних знаків, вуличних
протоколи за ст.
годинників, меморіальних
152 КУпАП
дошок тощо)
Здійснення контролю за утриманням інженерних мереж фізичних та
юридичних осіб на території міста
Перевірено 46
Здійснено контроль за
об’єктів, надано
встановленням стандартних
20 приписів,
огорож, технічних засобів
2020 рік
виконано
складено 4
регулювання руху в місцях
протоколи за ст.
розкопок інженерних мереж
152 КУпАП
Здійснено контроль за
утриманням:
-ЦТП(центральних теплових
Перевірено 224
підстанцій)
2020 рік
виконано об’єкти, надано
- ТП (трансформаторних
56 приписів
підстанцій)
- ГРП (газорозподільних
станцій)
Здійснено контроль за
Перевірено 401
утриманням оглядових
2020 рік
виконано об’єкт, надано
колодязів інженерних мереж
100 приписів
Здійснено контроль за
Перевірено 42
утриманням розподільчих
2020 рік
виконано об’єкти, надано
шах електричних мереж
11 приписів
Здійснено контроль за
Перевірено 25
утриманням повітряних
2020 рік
виконано об’єктів, надано
мереж теплопостачання,
9 приписів
газопостачання
Здійснено контроль за
Проведено 56
утриманням електроопор, які
перевірок,
обслуговуються «Вінницькій
2020 рік
виконано
надано 39
міські електромережі», КП
приписів
«Міськсвітло».
Здійснення контролю за санітарним та технічним утриманням об’єктів
культурної спадщини
Залізнична лікарня
2020 рік
виконано
Перевірено

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

просп. Коцюбинського, 6\8
(п’ятка архітектури 1930
років)
Комплекс військових
будівель,
вул. Стрілецька
(казарми 47-го піхотного
українського полку 1885 –
1890)
1. Житловий будинок(буд.19)
2. Госпіталь(буд.21-23)
3,4 Казарми (буд.25,29)
(Будинки 1887-1889рр., п.
ХХ ст.
арх. Пруссак К. та інш.)

10.2

Пошта (1910-1912 р.)
вул. С.Петлюри,24

10.3

Житловий будинок (адмін
будинок спиртзаводу)
Вул. Брацлавська, 57
(будинок 1918 р.)
Садиба на П’ятничанах
(кінець 18 ст.):
- Палац
- Флігель палацу
- Павільйон (руїни)
- Вул.. Мічуріна,32

10.4

10.5

Парк психіатричної лікарні
(1902 р.) вул. Пирогова,109

10.6.

10.7.

11.

11.1.

11.2.

Назва заходів

П. 11
Програми

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка
об’єкт, надано 2
приписи

2020 рік

виконано

2020 рік

виконано

2020 рік

виконано

2020 рік

2020 рік

виконано

виконано

Перевірено
об’єкти,
недоліків не
виявлено

Перевірено
об’єкт, недоліків
не виявлено
Перевірено
об’єкт,
недоліків не
виявлено
Перевірено
об’єкт,
порушень не
виявлено
Перевірено,
Надано 2
приписи,
складено 1
протокол

Садиба Пирогова (19 ст.)
Перевірено
- Житловий будинок
об’єкт,
(1866 р.)
2020 рік
виконано
порушень не
- Аптека (1866 р.)
виявлено
- вул. Пирогова,155
Здійснення контролю за розміщенням зовнішньої реклами, рекламних
оголошень на території міста відповідно до вимог чинного
законодавства
Проведено 83
Здійснено контроль за
перевірки,
утриманням електричних
надано 97
опор, парканів, будівель
приписів,
2020 рік
виконано
інших елементів
складено 9
благоустрою, від написів,
протоколів за ст.
оголошень
152 КУпАП
Здійснено контроль за
розміщення рекламних

2020 рік

виконано

Перевірено 584
об’єктів,

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

засобів на огорожах
підприємств, організацій
суб’єктів господарювання

Здійснено контроль за
розміщення рекламних
засобів на огорожах
приватного сектору забудови

11.3.

12.

П. 12
заходів
Програми

12.1.

12.2

Проведено перевірки
утримання лісового масиву
по вул. Ген. Арабея вздовж
розташування приватного
сектору забудови.
П.13
Програми

13.1

13.2

13.3.

14.
14.1.

П. 14
Програми

виконано

надано 318
приписів,
складено 41
протокол за ст.
152 КУпАП.,
демонтовано
рекламних
засоби
Проведено 327
перевірок,
надано 193
приписи

Здійснення контролю за санітарним утриманням лісових масивів міста
Проведено рейди спільно з
Державною екологічною
інспекцією у Вінницькій
області, ДП «Вінниця ліс» в
здовж окружної дороги
Вінницької ОТГ з метою
виявлення осіб, які грубо
порушують вимоги Правил
благоустрою.

13.

2020 рік

Примітка

2020 рік

виконано

Проведено 6
рейдів, надано 1
припис,
складено 1
протокол за ст.
152 КУпАП

Проведено 3
рейди, надано
приписів,
2020 рік
виконано
складено 1
протокол за ст.
152 КУпАП
Проведення заходів, щодо протидії куріння тютюнових виробів в
громадських місцях ( за винятком місць, спеціально для цього
відведених).
Проведено заходи щодо
2020 рік
виконано
Проведено
протидії паління тютюнових
3рейдів
виробів біля закладів
роз’яснювальних
охорони здоров’я
бесід
Проведено заходи щодо
2020 рік
виконано
Проведено
протидії паління тютюнових
3рейдів,
виробів біля навчальних
проведено 10
закладах
роз’яснювальних
бесід
Проведено заходи щодо
2020 рік
виконано
Проведено 3
протидії паління тютюнових
рейдів,
виробів на дитячих та
Проведено 5
спортивних майданчиках
роз’яснювальних
бесід
Проведення заходів, щодо забезпечення громадянами правил вигулу
тварин в громадських місцях.
Проведено перевірки по
2020 рік
виконано
Здійснено 6
вигулу собак на території
рейдів,
Вінницької ОТГ
проведено 11

№
п/п

15.

Програма
«На варті
міського
порядку»
П. 15
Програми

15.1.

15.2.

15.3.

15.4

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

П. 16
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

профілактичних
бесід
Здійснення контролю за порядком утримання об’єктів та елементів
благоустрою під час будівництва, земельних, монтажних, ремонтних та
інших робіт.
Здійснено контроль за
2020 рік
виконано
Перевірено 25
виконанням фізичними та
об’єкти, надано
юридичними особами робіт
2 приписи,
по проведенню благоустрою
складено 3
після виконання земельних
протоколи за ст.
робіт
152 КУпАП
Здійснено контроль за
2020 рік
виконано
Перевірено 30
утримання захисних огорож
об’єкта, надано 6
на об’єктах будівництва
приписів
складено 2
протоколи
за ст. 152
КУпАП
Здійснено контроль за
2020 рік
виконано
Перевірено 36
утриманням прилеглих
об’єктів, надано
територій до об’єктів
18 приписи,
будівництва
складено 4
протоколи за ст.
152 КУпАП
Здійснено перевірки щодо 2020 рік
Виконано
Здійснено 63
виявлення випадків виїзду
перевірки,
автотранспорту
з
надано 15
будівельних майданчиків на
приписів,
проїзну частину вулиць із
складено 26
забрудненими колесами.
протоколів за ст.
152 КУпАП
Підтримання публічного порядку під час проведення виставок,
святкових, розважальних та інших масових заходів на території міста,
в приміщеннях органів місцевого самоврядування, комунальних
підприємств, закладів міста.
Забезпечено охорону
2020 рік
Виконано
01 – 20.01 з
комунальної власності та
20.00 до 8.00 –
публічного порядку
60 працівників
«Новорічна Пошта» (площа
Європейська)
Забезпечено охорону
2020 рік
Виконано
01 – 20.01 з
комунальної власності та
20.00 до 8.00 –
публічного порядку
40 працівників
«Новорічне містечко»
(майдан Незалежності)
Забезпечено публічний
2020 рік
Виконано
05.01 з 16.00 до
порядок та безпеку під
19.00 – 7
час Свята Різдва Христового
працівників;
06 – 07.01 з
22.00 до 3.00 – 4
працівника
Забезпечено публічний
2020 рік
Виконано
09 – 14.01 з

№
п/п

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів
порядок та безпеку
фестивалю «Vinnytsia Food
Fest» (ЦПКіВ вулиці
Хлібна/Грушевського)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку по вул.
Соборній 23

Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
покладання квітів до Дня
Соборності України
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
відзначення дня виведення
військ з Афганістану
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
проведення особливого
пам’ятного дня «День Героїв
Небесної Сотні» на Майдані
Героїв Небесної Сотні
Забезпечено
публічний
порядок та безпеку під час
проведення мітинг-реквієма
206-ї
річниці
від
дня
народження
Великого
Кобзаря
(площа
Тараса
Шевченка)
Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки в ЦНАП

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка
22.00 до 10.00 –
20 працівників

2020 рік

Виконано

12.01 з 16.00 до
19.00 – 10
працівників;
19.01 з 16.00 до
19.00 – 5
працівників;
26.01 з 16.00 до
19.00 -7
працівників;
02.02 з 16.00 до
19.00 – 7
працівників;
09.02 з 16.00 до
19.00 - 7
працівників;
16.02 з 16.00 до
19.00 - 7
працівників;
23.02 з 16.00 до
19.00 - 7
працівників;
08.03 з 15.00 до
19.00- 7
працівників;
22.01 з 10.00 до
11.00 – 5
працівників

За рік

Виконано

2020 рік

Виконано

15.02 з 11.00 до
13.00 – 15
працівників

2020 рік

Виконано

20.02 з 9.00 до
11.00 – 5
працівників

2020 рік

Виконано

09.03 з 10.00 до
12.00 – 5
працівників

2020 рік

Виконано

17 – 31.03 з 9.00
до 17.00 – 6
працівників;

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

(Замостя, Старе місто,
Вишенька)
16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки спільно з
поліцією на території м.
Вінниці
Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки спільно з
поліцією ВМКЛ №2,

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

Забезпечено публічний
порядок та безпеку спільно з
ДСП ВМР
Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки на
зупинках громадського
транспорту
Карантинні заходи по
забезпеченню публічного

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

Примітка
01 – 30.04 з 9.00
до 17.00 – 6
працівників
18 – 20.03 з
22.00 до 06.00 –
21 працівник
19 – 31.03 з 9.00
до 21.00 – 10
працівників;
01 – 30.04 з 9.00
до 21.00 – 10
працівників;
01 – 31.05 з 9.00
до 21.00 – 10
працівників;
01 – 30.06 з 9.00
до 21.00 – 10
працівників;
01 – 30.06 з 9.00
– 10 працівників;
01 – 31.07 з 9.00
– 6 працівників;
01 – 31.08 з 9.00
до 21.00 –
6 працівників;
01 – 30.09 з
08.00 до 17.00 –
2 працівники;
01 – 31.10 з
08.00 до 17.00 –
2 працівники;
01 – 30.11 з
08.00 до 17.00 –
2 працівники;
01 – 30.11 з 8.00
до 17.00 –
2 працівники;
01 – 31.12 з 8.00
до 17.00 –
2 працівники
19 – 31.03 з 9.00
до 17.00 – 3
працівника
23 – 31.03 з 7.00
до 10.00 – 12
працівників
27.03 – 31.03 з
08.00 до 08.00 –

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

порядку та безпеки спільно з
поліцією на блок постах
міста Вінниці

16.16

Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки в ЦНАП
(Замостя, Старе місто,
Вишенька, Соборна 36)

2020 рік

Виконано

16.17

Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки спільно з
поліцією на продуктових
ринках міста Вінниці

2020 рік

Виконано

16.18

Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки в ЦНАП
(Замостя, Старе місто,
Вишенька, Соборна 36)

2020 рік

Виконано

Примітка
12 працівників;
01 – 30.04 з
08.00 до 08.00 –
44 працівника;
01 – 20.05 з
08.00 до 08.00 –
24 працівники
01 – 31.05 з 9.00
до 17.00 –
12 працівників;
01 – 30.06 з 9.00
до 17.00 –
12 працівників;
01 – 31.07
з 08.00 до 17.00
–
5 працівників;
01 – 31.08 з
08.00 до 17.00 –
8 працівників;
01 – 30.09 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 31.10 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 30.11 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 30.11 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 31.12 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників
19 – 31.05 з
09.00 до 17.00 –
9 працівників;
01 – 12.06 з
09.00 до 17.00
6 працівників;
01 – 12.06 з
09.00 до 17.00 –6
працівників
01 – 31.05 з 9.00
до 17.00 –
12 працівників;
01 – 30.06 з 9.00
до 17.00 –
12 працівників;
01 – 31.07
з 08.00 до 17.00

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка
–
5 працівників;
01 – 31.08 з
08.00 до 17.00 –
8 працівників;
01 – 30.09 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 31.10 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 30.11 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 30.11 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників;
01 – 31.12 з
08.00 до 17.00 –
6 працівників
19 – 31.05 з
09.00 до 17.00 –
9 працівників;
01 – 12.06 з
09.00 до 17.00
6 працівників;
01 – 12.06 з
09.00 до 17.00 –6
працівників
06.06, 07.06 з
07.00 до 15.00 –
4 працівника

16.19

Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки спільно з
поліцією на продуктових
ринках міста Вінниці

2020 рік

Виконано

16.20

Забезпечено публічний
порядок та безпеку спільно з
поліцією на поминальних
заходах (кладовище по вул.
Сабарівське шосе)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку спільно з
поліцією на поминальних
заходах (кладовище с. ЛукаМелешківська)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку спільно з
поліцією на поминальних
заходах (кладовище по вул.
О. Медвідь)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку школа №
24 (мікрорайон «Поділля»)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
проведення бізнес ініціативи HoReCa.ReStart»
(ЦПКіВ «Вінницький

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

06.06 з 07.00 до
15.00 – 2
працівника

2020 рік

Виконано

06.06 з 07.00 до
15.00 – 2
працівники

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

17.07 – 03.08 з
08.00 до 08.00 –8
працівників
05 – 07.08 з
20.00 – 08.00 –
8 працівників

16.21

16.22

16.23

16.24

№
п/п

16.25

16.26

16.27

16.28

16.29

16.30

16.31

16.32

16.33

16.34

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів
планетарій»)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
відкриття фонтану «Рошен»
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
проведення панельної
дискусії «Перспектива
розвитку медичного
туризму» (ЦПКіВ
«Вінницький планетарій»)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку з нагоди
Дня Прапора України
(майдан «Незалежності»)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку Дня
Незалежності України під
час церемонії покладання
квітів (площа Європейська)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
Дня пам’яті захисників
України
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
церемонії відкриття
меморіальної дошки
Почесного громадянин м.
Вінниці, народного артиста
України В.І. Газінського,
Магістратська 80
Карантинні заходи по
забезпеченню публічного
порядку та безпеки спільно з
поліцією на продуктових
ринках міста Вінниці

Забезпечено публічний
порядок та безпеку спільно з
поліцією на поминальних
заходах (кладовище по вул.
Сабарівське шосе)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку спільно з
поліцією на поминальних
заходах (кладовище с. ЛукаМелешківська)
Забезпечено публічний

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

23.08 з 10.00 до
11.00 – 6
працівників

2020 рік

виконано

24.08 з 10.00 до
11.00 – 6
працівників

2020 рік

виконано

29.08 з 09.00 –
13.00 –10
працівників

2020 рік

виконано

09.09 з 14.00 до
15.00 – 4
працівники

2020 рік

Виконано

2020 рік

Виконано

19 – 31.05 з
09.00 до 17.00 –
9 працівників;
01 – 12.06 з
09.00 до 17.00
6 працівників;
01 – 12.06 з
09.00 до 17.00 –6
працівників
06.06, 07.06 з
07.00 до 15.00 –
4 працівника

2020 рік

Виконано

06.06 з 07.00 до
15.00 – 2
працівника

2020 рік

виконано

11.09 з 10.00 до

Примітка

08.08. з 16.00 до
22.00 – 4
працівники.
20 – 22.08 з
20.00 – 08.00 – 8
працівників

№
п/п

16.35

16.36

16.37

16.38

16.39

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів
порядок та безпеку під час
відкриття 2-ї черги музею
моделей транспорту,
Соборна 64
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
відзначення Дня визволення
України від нацистських
загарбників (площа
Європейська)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
мітинг-реквієм,
присвяченому пам'яті жертв
голодоморів України
(меморіал біля площі Василя
Стуса)
Забезпечено публічний
порядок та безпеку щодо
візуальних святкових
світлодіодних фігур та
святкових фотозон Майдан
Незалежності
Забезпечено публічний
порядок та безпеку щодо
візуальних святкових
світлодіодних фігур та
святкових фотозон площа
Ліверпуль
Охорона публічного порядку
під час заходів у Вінницькій
міській раді

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка
11.00 –– задіяно
4 працівники

2020 рік

виконано

28.10 з 10.00 до
11.00 – задіяно 8
працівників

2020 рік

виконано

27.11 з 16.00 до
17.00 – 10
працівників

2020 рік

виконано

17 – 31.12 з
18.00 до 8.00 – 8
працівників

2020 рік

виконано

17 – 31.12 з
18.00 до 8.00 – 8
працівників

2020 рік

виконано

31.01 з 8.00 до
12.00 –
20 працівників;
21.02 з 8.00 до
12.00 –
40 працівників;
27.03 з 8.00 до
12.00 – 10
працівників;
24.04 з 8.00 до
12.00 –10
працівників;
22.05 з 8.00 до
12.00 – 30
працівників;
26.06 з 8.00 до
12.00 – 20
працівників;
31.07 з 8.00 до
12.00 – 20
працівників;
28.08 з 08.00 до
12.00 – 10

№
п/п

16.40

16.41

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Забезпечено публічний
порядок та безпеку щодо
візуальних святкових
світлодіодних фігур та
святкових фотозон площа
Ліверпуль
Охорона публічного порядку
під час заходів у Вінницькій
міській раді

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

2020 рік

виконано

2020 рік

виконано

Примітка
працівників;
25.09 з 08.00 до
12.00 – 5
працівників;
23.10 з 08.00 до
12.00 – 5
працівників;
20.11 з 08.00 до
12.00 –5
працівників;
04.12 з 08.00 до
12.00 5
працівників;
24.12 з 08.00 до
12.00 –5
працівників
17 – 31.12 з
18.00 до 8.00 – 8
працівників

31.01 з 8.00 до
12.00 –
20 працівників;
21.02 з 8.00 до
12.00 –
40 працівників;
27.03 з 8.00 до
12.00 – 10
працівників;
24.04 з 8.00 до
12.00 –10
працівників;
22.05 з 8.00 до
12.00 – 30
працівників;
26.06 з 8.00 до
12.00 – 20
працівників;
31.07 з 8.00 до
12.00 – 20
працівників;
28.08 з 08.00 до
12.00 – 10
працівників;
25.09 з 08.00 до
12.00 – 5
працівників;
23.10 з 08.00 до
12.00 – 5
працівників;

№
п/п

16.42

16.43

16.44

16.45

16.46

16.47

16.48

16.49

16.50

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів

Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності – санаторій ім.
М.М. Коцюбинського
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності - Вінницька міська
рада
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності – санаторій ім.
М.М. Коцюбинського
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності - Вінницька міська
рада
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності – санаторій ім.
М.М. Коцюбинського
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності - Вінницька міська
рада
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності – санаторій ім.
М.М. Коцюбинського
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної
власності - Вінницька міська
рада
Забезпечено публічний
порядок та безпеку під час
охорони комунальної

Термін
виконання

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

Відмітка
про
виконання

Примітка

виконано

20.11 з 08.00 до
12.00 –5
працівників;
04.12 з 08.00 до
12.00 5
працівників;
24.12 з 08.00 до
12.00 –5
працівників
В добовому
режимі задіяно 8
працівників

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

2020 рік

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

2020 рік

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

2020 рік

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

2020 рік

виконано

В добовому
режимі задіяно 8
працівників

№
п/п

Програма
«На варті
міського
порядку»

16.51

16.52

16.53

16.54

17.

П. 17
Програми

17.1

17.2.

17.3.

18.

18.1.

П. 18
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

власності – санаторій ім.
М.М. Коцюбинського
Забезпечено публічний
2020 рік
виконано
В добовому
порядок та безпеку під час
режимі задіяно 8
охорони комунальної
працівників
власності - Вінницька міська
рада
Забезпечено публічний
2020 рік
виконано
В добовому
порядок та безпеку під час
режимі задіяно 8
охорони комунальної
працівників
власності – санаторій ім.
М.М. Коцюбинського
Забезпечено публічний
2020 рік
виконано
В добовому
порядок та безпеку під час
режимі задіяно 8
охорони комунальної
працівників
власності - Вінницька міська
рада
Забезпечено публічний
2020 рік
виконано
В добовому
порядок та безпеку під час
режимі задіяно 8
охорони комунальної
працівників
власності – санаторій ім.
М.М. Коцюбинського
Взаємодія з правоохоронними органами з питань попередження та
протидії торгівлі в невстановлених місцях .
Проведено спільні рейди з
проведено 108
працівниками міського
рейдів, надано
відділу поліції та
106 приписів,
патрульною поліцією щодо
складено 12
2020 рік
виконано
протидії стихійній торгівлі
протоколів за
на території Вінницької ОТГ
ст.160 КУпАП.,
21 протокол за
ст. 152 КУпАП.
Проведено спільні заходи з
Проведено 139
працівниками міського
заходів,
відділу поліції та
2020 рік
виконано Проведено
патрульною поліцією щодо
профілактичних
недопущення жебрацтва на
бесід
території Вінницької ОТГ
Проведено спільні перевірки
Проведено 11
з патрульною поліцією щодо
перевірок,
розміщення автотранспорту
2020 рік
виконано складено 5
на території зелених
протоколів за
насаджень
ст.152 КУпАП
Здійснення реагування в межах чинного законодавства на протиправні
дії, пов’язані з посяганням на об’єкти комунальної власності міста
Здійснено реагування на
випадки фактів вандалізму
на зупинках громадського
транспорту та пошкодження

2020 рік

виконано

Проведено 35
реагувань,
складено 35
протоколи за ст.

№
п/п

19.

Програма
«На варті
міського
порядку»
П. 19
Програми

19.1
19.2

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

П. 20
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

дорожньої розмітки
152 КУпАП
Здійснення заходів охорони в загальноосвітніх шкіл та інших
комунальних закладах бюджетної сфери, спрямованих на недопущення
негативного впливу на процес діяльності закладів
Здійснено заходи охорони в
Задіяно 35
2020 рік
виконано
23 ЗОШ та ВМПДЮ
працівників
Здійснено заходи охорони
Задіяно 35
дитячих таборів 28 ЗОШ та
2020 рік
виконано
працівників
ВМПДЮ
Здійснення моніторингу у Ситуаційному центрі м. Вінниці для
забезпечення контролю за громадськими місцями, важливими та
стратегічними об’єктами міста, дорожнім рухом, який здійснюється
завдяки інформації з камер відео нагляду та інших технічних засобів і
вчасне інформування про надзвичайні та загрозливі події відповідних
служб та правоохоронних органів.
Забезпечено відео контроль
Інформація
за громадськими місцями,
отримується з
важливими та стратегічними
Щоденно
виконано 1009 камер
об’єктами, об’єктами
відео
благоустрою, дорожнім
спостереження
рухом
Виявлено кримінальних та
Виявлено 24
адміністративних
кримінальних,
правопорушень
2020 рік
виконано 353
завдяки програмному
адміністративних
забезпеченні, що базується
правопорушень
на штучному інтелекті
Виявлено правопорушення
Виявлено
завдяки камерам відео
2020 рік
виконано правопорушень
спостереження
16 913
Під відео
наглядом
перебуває 43
заклади освіти в
Здійснено контроль закладів
яких
освіти, пішохідні переходи
2020 рік
виконано встановлено 125
які перебувають під відео
камер.На
наглядом
пішохідних
переходах
встановлено 31
камер
Забезпечено оперативне
інформування,
правоохоронних органів,
Інформація
виконавчих органів міської
Постійно
виконано передана за
ради, комунальних закладів,
належністю
ЗМІ про виявлені
правопорушення з камер
відео спостереження
Запроваджено інформування
мешканців міста про події,
Щоденно
виконано Постійно
які були зафіксовані

№
п/п

21.

Програма
«На варті
міського
порядку»

П. 21
Програми

21.1

22.

П. 22
Програми

22.1
23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

П. 23
Програми

Назва заходів

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Примітка

камерами
відеоспостереження
Ситуаційного центру
Здійснення контролю за санітарним станом та станом благоустрою,
забезпечення попередження, запобігання та припинення
правопорушень, що посягають на публічну безпеку і порядок на
об’єктах водного фонду Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади (річки, озера тощо) у встановленому законодавством порядку
в тому числі за допомогою спеціальних плавзасобів
Здійснено патрулювання
Проведено 29
акваторії річки Південний
спільних
Буг спільно з Державною
заходів,
службою морського та
складено 34
річкового транспорту
протоколів за ст.
Верхньодніпровського
116-117,130
міжрегіонального
КУпАП,
управління, патрульною
2020 рік
Виконано
поліцією у Вінницькій
області та Державним
агентством рибного
господарства України в особі
Управління Державного
агентства рибного
господарства у Вінницькій
області.
Придбання основних засобів з метою забезпечення
виконання статутної діяльності комунального
підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської
ради шляхом поповнення статутного капіталу
підприємства за рахунок коштів бюджету Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади
Придбання відсутні
2020 рік
Інші заходи, які направлені на виконання завдань Програми
Розглянуто звернення
громадян, доручення
керівництва міста та
інформації від департаментів
по питанням благоустрою
Надано приписи на виявлені
порушення стану
благоустрою
Надано усні зауваження на
виявлені порушення стану
благоустрою
Складено протоколи про
адміністративне
правопорушення за
порушення вимог Правил
благоустрою території міста
Прийнято участь в засіданні
адміністративної комісії при

2020 рік

виконано

Розглянуто 3445
звернень та
доручень

2020 рік

виконано

Надано 5885
приписів

2020 рік

виконано

Надано 9259

2020 рік

виконано

Складено 581
протокол за ст.
152 КУпАП

2020 рік

виконано

Участь 45
засіданнях

№
п/п

23.6.

№
з/п

1.

Програма
«На варті
міського
порядку»

Назва заходів
виконавчому комітеті ВМР
Проведено висвітлення в
ЗМІ роботи Муніципальної
варти по виявленню
порушень вимог Правил
благоустрою території міста

Термін
виконання

2020 рік

Відмітка
про
виконання

виконано

Примітка

486 разів
висвітлювалась
робота
Муніципальної
варти

Контроль за дотриманням карантинних заходів на території ВМОТГ
Перевірено суб’єктів господарювання на
проведення дезінфекційних заходів,
наявності засобів індивідуального
захисту та обов’язкового проведення
температурного скринінгу персоналу,
інформаційні листи на вхідних групах
дверей, нанесення попереджувальних
стрічок для дотримання відстань між
покупцями в місцях розрахунку, та
кількісті відвідувачів, які можуть
перебувати одночасно в приміщені
об’єктів торгівлі

2020 рік

Виконано

2.

Спільно з працівниками
Держпродспоживслужби, Департаменту
адміністративних послуг, Національної
поліції

2020 рік

Виконано

3.

Здійснено контроль за дотриманням
вимог карантинних заходів в Вінницькій
міські клінічні лікарні швидкої медичної
допомоги

2020 рік

Виконано

Начальник КП «Муніципальна варта»ВМР

Перевірено 4419
об’єктів

Під час яких
було складено за
ст.42
40 протоколів
та за ст.44-3,
1 протокол
КУпАП.

Віталій Чигур

