
 

ЗВІТ 

 

про роботу КП «Муніципальна варта»  ВМР за  2021 рік 

 

На виконання Програми «На варті міського порядку», Стратегії розвитку підприємства 

на 2018-2022 роки та з метою покращення контролю за благоустроєм, санітарним станом міста,  

протидії торгівлі у не встановлених для цього місцях та підтримки публічного порядку в 

комунальних закладах ВМТГ виконані наступні заходи: 

 

Результати проведеної роботи КП «Муніципальна варта» ВМР за 2021 рік: 

 

 

№ з/п Проведені заходи 2021 рік 

1 Кількість перевірок 28443 

2 Кількість наданих приписів, з них: 6288 

2.1 Комунальним 2833 

2.2 Суб’єктам господарської діяльності- 3455 

3 
Кількість складених протоколів про 

адміністративні правопорушення, з них: 
697 

3.1 У сфері благоустрою 567 

3.2 
По протидії торгівлі у не встановлених для цього 

місцях 
130 

4 Категорія правопорушників 
 

4.1 Суб’єкти господарської діяльності 290 

4.2  Громадяни 407 

5 
Кількість протоколів наданих на розгляд 

адміністративним комісіям: 
697 

5.1 
Адміністративна комісія при виконавчому 

комітеті ВМР 
629 

5.2 Інші адміністративні комісії 68 

6. Розглянуто звернень: 4060 

6.1 Звернення, які надійшли на «Цілодобову варту» 1393 

6.2 
Доручення, звернення, які надійшли через 

програму  DocsVision 
1240 

6.3 Звернення, які надійшли через додаток «Viber» 1104 

6.4 
Звернення, які надійшли на соціальну мережу 

«Facebook» 
323 

 

 

 
  



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

1. 
П. 1 

Програми 

Здійснення моніторингу та контролю за станом об’єктів благоустрою, в 

тому числі екологічним, суб’єктів господарювання відповідно до вимог 

чинного законодавства 

1.1.  

Контроль за  укладенням 

договорів на вивіз побутових 

відходів з підприємств 

розміщених на території 

Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Перевірено 200 

суб’єктів,  

надано 59 

приписів, 

складено 6 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

1.2.  Здійснено контроль за 

розміщення сміттєзбірників 

(урн, контейнерів) для 

накопичення сміття та ТПВ 

та їх утримання суб’єктами 

господарювання 

Січень -

Березень 
Виконано 

Перевірено 207 

об’єктів, надано 

166 приписи 

1.3.  

Контроль за утримання 

фасадів будівель, споруд 

суб’єктів господарювання 
2021 рік виконано 

Перевірено 150 

об’єктів, надано 

45 приписів, 

складено 6 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

1.4.  

Контроль за  розміщенням 

рекламних оголошень, 

написів «графіті» на фасадах 

будівель, споруд 
2021 рік виконано 

Перевірено 706 

об’єктів, надано 

184 приписи, 

складено 4 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

1.5.  

Контроль за  виконанням 

проектів індивідуального 

благоустрою суб’єктами 

господарювання 
2021 рік виконано 

Перевірено 55 

об’єктів, надано 

67 приписів 

складено10 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

1.6.  

Контроль за  утриманням 

зупинок громадського 

транспорту на яких 

встановлені ТС суб’єктів 

господарювання, відповідно 

протокольного доручення 

міського голови 

2021 рік виконано 

Перевірено 177 

об’єктів, надано 

141 припис, 

складено 1 

протокол за ст. 

152 КУпАП 

1.7.  

Контроль за   санітарним 

утриманням залізничних 

колій на території 

Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Здійснено 16 

перевірок 

залізничних 

колій, надано 28 

приписів 

1.8.  

Контроль за утриманням 

контейнерних майданчиків 

лікувально-профілактичними 

закладами охорони здоров’я 

на території Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Здійснено 36 

перевірок, 

надано 12 

приписів 

 

 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 
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1.9.  

Контроль за утриманням 

контейнерних майданчиків 

закладами освіти Вінницької 

МТГ 

 

 

 

2021 рік виконано 

Здійснено 124 

перевірок, 

надано 17 

приписів 

1.10.  

Контроль за прибиранням 

снігу та вчинення 

протиожеледних заходів на 

прилеглих територіях біля 

суб’єктів господарювання  

2021 рік виконано 
Перевірено 2399 

об’єктів, надано 

1077 приписів  

1.11.  

Контроль за утриманням 

ліхтарів вуличного 

освітлення, декоративного 

підсвічуванню будинків, 

пам'ятників, вивісок, вітрин 

2021 рік виконано 
Перевірено 109 

вулиць, надано 

32 приписи 

1.12.  

Контроль за утриманням 

дошок оголошення, які 

встановлені на прилеглих 

територіях біля суб’єктів 

господарювання  

2021 рік виконано 
Перевірено 477 

об’єктів, надано  

137 приписів 

1.13.  

Контроль за санітарним 

утриманням прилеглих 

територій, контейнерних 

майданчиків комерційних 

ринків 

2021 рік виконано 

Здійснено 17 

перевірок, 

надано 16 

приписів 

1.14.  

Контроль за утриманням 

покриття тротуарів, 

територій прилеглих до 

об’єктів торгівлі та 

побутового обслуговування 

2021 рік виконано 

Перевірено 1040 

об’єктів, надано 

677 приписів, 

складено 7 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

1.15.  

Контроль за утриманням 

громадських туалетів, на 

кінцевих зупинках 

маршрутних транспортних 

засобів, автовокзалах, 

залізничному вокзалі 

2021 рік виконано 
Перевірено 5 

об’єктів, надано 

1 припис 

1.16.  

Моніторинг законності 

використання земельних 

ділянок, згідно матеріалів 

департаменту земельних 

ресурсів  

2021 рік виконано 

Проведено 64 

перевірки, 

складено 38 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

1.17.  

Контроль за утриманням 

зелених насаджень, які 

розміщені на прилеглих 

територіях до суб’єктів 

господарювання 

2021 рік виконано 

Перевірено 579 

об’єктів, надано 

97 приписів, 

складено 3 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 
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1.18.  

Контроль щодо законності 

розміщення ТС для 

комерційної діяльності на 

території Вінницької МТГ 
2021 рік виконано 

Перевірено 93 

об’єктів, надано 

14 приписів, 

складено 9 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

 

 

1.19.  

Контроль за утриманням 

кінцевих зупинок 

громадського транспорту 

(маршрутного таксі) 

2021 рік виконано 

Здійснено 13 

перевірок, 

надано 11 

приписів, 

підготовлено 5 

листів на 

ДКГтаБ 

2. 
П. 2 

Програми 

Здійснення контролю за утриманням в належному санітарному та 

технічному стані прибудинкових територій уповноваженими на це 

балансоутримувачами, ОСББ, управителями багатоквартирних 

будинків та відомствами, на балансі яких перебувають такі будинки, 

тощо 

2.1. 
 

 

Контроль за  утриманням 

дитячих та спортивних 

майданчиків, які 

обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

2021 рік виконано 

Перевірено 1765 

об’єктів,  надано 

106 приписів, 

складено 4 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

2.2.  

Контроль за утриманням 

контейнерних майданчиків, 

які обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

2021 рік виконано 

Здійснено 781 

перевірка, 

надано 182 

приписи, 

складено 1 

протокол за ст. 

152 КУпАП 

2.3.  

Контроль за утриманням  

прибудинкових територій, 

які обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

2021 рік виконано 

Здійснено 1817 

перевірок, 

надано 396 

приписи, 

складено 3 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

 

 

 

 



№ 
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2.4.  

Контроль за  зміною 

покажчиків назви вулиць, 

проспектів, які 

обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

2021 рік виконано 

Здійснено 785 

перевірок, 

підготовлено 7 

листів, які 

направлені за 

належністю 

2.5.  

Контроль  за  прибиранням 

прилеглих територій від 

снігу та вчинення 

протиожеледних заходів, які 

обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

2021 рік виконано 

Перевірено 2172 

прибудинкових 

територій, 

надано 1228 

приписів, 

складено 11  

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

2.6.  

Контроль за  утриманням 

фасадів будинків, щодо 

самовільного розміщення 

рекламних оголошень, 

написів «графіті», які 

обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

2021 рік виконано 

Здійснено 1639 

перевірок, 

надано 73 

приписи 

 

2.7.  

Контроль за  утриманням 

зелених насаджень на 

прибудинковій території, які 

обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

2021 рік виконано 

Здійснено 1653 

перевірки,  

надано 597 

приписів 

2.8.  

Контроль за   розміщенням 

автотранспортних засобів на 

території зелених 

насадженнях прибудинкових 

територій, які 

2021 рік виконано 

Здійснено 185 

перевірок, 

складено 7 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 



№ 
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обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

 

 

2.9.  

Контроль за  розміщенням 

автотранспортних засобів на 

тротуарах, прибудинкових 

територіях, що ускладнюють 

умови руху пішоходів та 

транспорту 
2021 рік виконано 

Перевірено 89 
прибудинкових 
територій, 
виявлено 
17 порушень,  

інформація 

надана в 

Управління 

патрульної 

поліції 

2.10.  

Здійснено контроль за 

складуванням будівельних 

матеріалів та відходів на 

прибудинкових територіях, , 

які обслуговуються 

уповноваженими на це 

балансоутримувачами, 

ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків 

та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі 

будинки, тощо 

 

 

2021  Виконано 

Перевірено 39 

прибудинкових 

територій  

складено 10 

протоколів за ст. 

152 КУпАП. 

2.11  Контроль за  законністю   
розміщення парканів, 
огорож,  обмежувачів руху 
на прибудинковій території, 
які обслуговуються житлово-
експлуатаційними 
підприємствами, 
управляючими компаніями, 
ОСББ, управителями 
багатоквартирних будинків 
та відомствами, на балансі 
яких перебувають такі 
будинки, тощо   

2021 Виконано 

Перевірено 1745 
прибудинкових 

територій, 
надано 37 
приписів, 

складено 38 
протоколів за ст. 

152 КУпАП 
 

3. 
П. 3 

Програми 

Здійснення контролю за станом благоустрою присадибних ділянок в 

приватному секторі забудови, в тому числі щодо дотримання 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища 

3.1.  

Контроль за утриманням 

огорож,  які встановлені  

відповідно до меж територій  

квартальних комітетів  та 

2021 рік виконано 

Перевірено 9 

вулиць, надано 3 

приписи, 

виявлено 34 



№ 
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комітетів мікрорайонів недоліки, 

інформацію 

передано за 

належністю 

 

3.2.  

Контроль за укладанням 

договорів на вивезення 

побутових відходів 

з новоприєднаних територій 

Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 
Перевірено 43 

об’єкт, надано 

10 приписів  

3.3.  

Контроль за  розміщенням 

будівельних матеріалів на 

прилеглих територіях до 

приватних будинковолодінь 

територій  квартальних 

комітетів  та комітетів 

мікрорайонів 

2021 рік виконано 

Перевірено 230 

будинковолодінь 

надано 33 

приписи, 

складено 19 

протоколів за ст. 

152 КУпАП, 

підготовлено 9 

листів, які 

направлені за 

належністю 

3.4 

 Здійснено контроль за  
вивозом та утилізацією 
рідких побутових відходів в 
мікрорайонах  «Зоряний», 
«Добробут», 
«Дмитрівський», 
«Пирогово», «Центральний»,  
де відсутнє централізоване 
каналізування 

2021 рік Виконано 

Проведено 9 
рейдів, 

перевірено 87 
будинковолодінь

, надано 23 
приписи  

3.5  

Контроль за належним 

утриманням вигрібних ям 

для накопичення рідких 

відходів в приватному 

секторі забудови 

2021 рік 

 
Виконано 

Перевірено 3140 
об’єкти, 

складено 38 
протоколів за ст. 

152 КУпАП 

4. П. 4 

Програми 

Проведення організаційних заходів щодо санітарного прибирання 

територій Вінницької міської територіальної громади в ході акції  

«За чисте довкілля», тощо 

4.1.  

Визначено місця 

прибирання, складено план 

та графік прибирання 

територій Вінницької МТГ з 

залученням студентів 

навчальних закладів, 

працівників державних 

установ, суб’єктів 

господарювання, членів 

громадських та релігійних 

організацій  

 

 

До 10 

березня 

2021 року 

виконано 

Визначено 73 

місць 

прибирання 

4.2.  
Визначено потреби у 

забезпеченні учасників акції 

До 13 

березня 
виконано 

Забезпечено 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

«За чисте довкілля» 

рукавичками,  пакетами, 

автотранспортом для 

вивезення зібраного сміття 

на сміттєзвалище 

 

2021 року 

4.3.  

Підготовлено розпорядження 

міського голови «Про 

організаційні заходи,  щодо 

санітарного прибирання  

міста в ході акції 

«Студентська молодь 

Вінниці – за чисте довкілля» 

та «Дня довкілля»   

До  27 

лютого 

2021 року 

виконано 

Підготовлено 

розпорядження 

міського голови 

«Про 

організацію та 

проведення 

санітарного 

прибирання 

території 

Вінницької МТГ 

в ході акції 

«Студентська 

молодь Вінниці 

– за чисте 

довкілля»  

4.4.  

Проведено заходи щодо  

санітарного прибирання 

міста з залученням студентів 

навчальних закладів, 

працівників державних 

установ, суб’єктів 

господарювання, членів 

громадських та релігійних 

організацій 

Квітень – 

Травень 

2021 року 

Виконано Прийняло участь 

1489 учасників, 

прибрано 111 

сміттєзвалищ, 

зібрано 3270 

пакетів 

випадкового 

сміття, об’ємом 

120 л кожен  

4.5.  

Проведено заходи щодо  

санітарного прибирання 

території 

Лісопарку, територій зелених 

насаджень по вул. Чехова, 

Максимовича, Ватутіна, пзс 

озера  по вул. Чумацька 

  

Жовтень 

2021 року 
виконано  

Прийняло участь 

120 осіб, 

прибрано 9 

сміттєзвалищ, 

зібрано 322 

пакета  

випадкового 

сміття по 120л 

кожен 

 

5. П. 5 

Програми 

Забезпечення контролю за санітарним станом прибережно-захисних 

смуг водних об’єктів, що розміщені на території Вінницької міської 

територіальної громади, в тому числі щодо дотримання законодавства 

у сфері охорони навколишнього природного середовища 

5.1.  

Підготовлено  

розпорядження міського 

голови, щодо перевірки 

утримання прибережно-

захисних смуг водних 

об’єктів Вінницької МТГ 

до 27 

лютого 

2021 року 

виконано 

Розпорядження  

(від  

 01.03.2021 р. № 

32-Р « Про 

організацію та 

проведення 

перевірки 

водних об’єктів 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

міста та 

прибережно-

захисних смуг 

Вінницької 

МТГ) 

5.2.  

Проведено перевірки щодо 

утримання прибережно-

захисних смуг водних 

об’єктів в межах приватного 

сектору забудови по 

запобіганню засмічення, 

забруднення поверхневих 

вод 

2021 рік виконано 

Проведено 92 

перевірки 

водних об’єктів, 

надано 27 

приписів, 

складено 56 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

5.3.  

Проведено перевірки щодо 

утримання прибережно-

захисних смуг водних 

об’єктів на прилеглих 

територіях до суб’єктів 

господарювання по 

запобіганню засмічення, 

забруднення поверхневих 

вод 

2021 рік Виконано 

Проведено  87 

перевірок 

водних об’єктів, 

надано 25 

приписів, 

складено 35 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

6. 
П. 6 

Програми 
Проведення заходів щодо протидії торгівлі у невстановлених місцях 

6.1.  

Здійснено  чергування по 

визначених маршрутах для 

запобігання торгівлі у 

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 

2021 рік виконано 

проведено 1837 

чергувань, 

надано 51 

припис, 

складено 60 

протоколів за ст. 

152 КУпАП. 

 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

лікарень) 

6.2.  

Проведено щоденний 

моніторинг можливих місць 

торгівлі у невстановлених 

місцях  (стихійна торгівля) 

1) вул. Маяковського (біля 

лікарні №3, педучилище).  

2) вул. Волошкова район 

Олієжиркомбінату, вул. 

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 

2021 рік виконано 

проведено 298 

профілактичних 

заходів,  

складено  

38 протоколів за 

ст.152 КУпАП 

 

6.3.  Підготовлено розпорядження 

міського голови «Про 

проведення операції 

«Первоцвіт 2021р.» До 

24.02.2021 

року 

Виконано 

Розпорядження 

від  

 19.02.2021 р. № 

26-Р «Про 

організацію та 

проведення 

операції 

«Первоцвіт-

2021» 

6.4.  

Проведено  операцію 

«Первоцвіт 2021 р.» спільно 

з державною екологічною 

інспекцією у Вінницькій 

області, Управлінням 

патрульної поліції  

З 01.03- 

22.03.2021 

року 

виконано 

проведено 9 

рейдів, 

порушень не 

виявлено 

 

6.5.  

Проведено  рейди спільно з  

працівниками Вінницького 

міського відділу поліції щодо 

виявлення осіб, які без 

погоджувальних документів   

здійснюють торгівлю в 

невстановлених місцях 

(стихійна торгівля) 

2021 рік виконано 
проведено 93 

рейдів 

 

6.6.  

Проведено спільно з 

департаментом 

адміністративних послуг    

рейди  щодо виявлення  

суб’єктів господарювання, 

які без погоджувальних 

документів розміщають 

об’єкти сезонної торгівлі 

2021 рік виконано 

Проведено 42 

рейди, складено 

7 протоколів за 

ст. 152 КУпАП. 

6.7.  

Проведено контроль  щодо 

недопущення торгівлі у 

невстановлених місцях 

2021 рік виконано 
проведено 246  

перевірок, 

складено 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

(стихійна торгівля)  на 

залізничному вокзалі та  

автовокзалах міста  

1 протокол за ст. 

152 КУпАП. 

 

6.8.  

Здійснено перевірки щодо 

зберігання  товарів і тари на 

прилеглій території до 

об'єктів торгівлі або сфери 

послуг, на території 

загального користування 

ВМТГ 

2021 рік виконано 

проведено 61 

перевірку, 

надано 51 

припис 

7. 
П. 7 

Програми 

Проведення заходів щодо протидії спалюванню опалого листя на 

території Вінницької міської територіальної громади 

7.1.  

Підготовлено розпорядження 

міського голови, по 

проведенню заходів щодо 

протидії спалюванню 

опалого листя на території 

Вінницької міської 

територіальної громади 

2021 рік виконано 

Розпорядження 

від  01.03.2021 р. 

№ 33-р, 

06.08.2021 року 

№151-р «Про 

створення 

робочих груп з 

протидії 

спалювання 

відходів 

рослинного 

походження та 

інших 

правопорушень 

на об’єктах 

благоустрою 

Вінницької 

МТГ» 

7.2.  

Проведено заходи, щодо 

протидії спалюванню 

опалого листя на території 

Вінницької міської 

територіальної громади 

2021 рік виконано 

Проведено 71 

рейд,  складено 

52 протоколи за 

ст. 152 КУпАП 

8. 
П. 8 

Програми 

Здійснення контролю за санітарним та технічним утриманням об’єктів 

та елементів благоустрою комунальної та державної власності на 

території Вінницької міської територіальної громади 

8.1.  
Здійснено контроль за 

утриманням вулиць міста 
2021 рік виконано 

Перевірено 215 

вулиць, 

виявлено 418 

недоліки, 

підготовлено 108 

листів, які 

направлені за 

належністю, 

складено 2 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

8.2.  

Здійснено контроль за 

утриманням території 

центрального міського парку 

2021 рік виконано 
Перевірено 1 

об’єкт  

виявлено  8 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

ім. Леонтовича, парку 

«Дружба народів»   

недоліків, 

надано 2 

приписи 

8.3.  

Здійснено контроль за 

утриманням пляжів, зон 

відпочинку на воді   

2021 рік виконано 

Проведено 6 

перевірок, 

надано 4 

приписи 

8.4.  

Здійснено контроль за 

утриманням зелених 

насаджень на території 

загального користування  

Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Здійснено 86 

перевірки, 

надано 3 

приписи, 

підготовлено 

листи по 148 

недолікам, які 

направлені за 

належністю 

 

8.5.  

Здійснено контроль за   

утримання зупинок 

громадського транспорту, які 

належать до комунальної 

власності Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Здійснено 306 

перевірок,  

підготовлено 12 

листів по 196 

недолікам, які 

направлені за 

належністю 

8.6.  

Здійснено контроль за    

утриманням дитячих, 

спортивних майданчиків, які 

розміщені на території ЗОШ 

та ДНЗ Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Здійснено 95 

перевірок, 

надано 16 

приписів 

Підготовлено 4 

листи по 97 

недолікам, які 

направлені за 

належністю 

8.7.  

Здійснено контроль за 

санітарним прибиранням 

прилеглих території до 

вищих учбових, професійних 

закладів освіти розміщених 

на території Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Здійснено 45 

перевірок, 

надано 2 

приписи  

8.8.  

Здійснено контроль за    

утриманням дитячих, 

спортивних майданчиків, 

балансоутримувачем яких є 

ДКГтаБ, ДЖГ  

2021 рік виконано 

Здійснено 37 

перевірок, 

підготовлено  7 

листи по 42 

недолікам, які 

направлені за 

належністю 

8.9.  

Здійснено контроль за 

технічним утриманням  

дорожніх знаків 

2021 рік виконано 

Здійснено 82 

перевірки, 

підготовлено 10 

листів по 64 

недолікам, які 

направлені за 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

належністю 

8.10.  

Здійснено контроль за 

прибиранням вулиць, 

тротуарів, територій 

загального користування від 

снігу та вчинення 

протиожеледних заходів 

2021 рік виконано 

Здійснено 45 

перевірок, 

надано 60 

приписів, 

складено 2 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

8.11.  

Здійснено контроль за 

санітарним утриманням 

кладовищ, військових 

братських поховань. 

2021 рік виконано 

Здійснено 11 

перевірок, 

надано 4 

приписи 

8.12.  

Здійснено контроль за 

санітарним утриманням 

місць для стоянки 

автотранспортних засобів  

2021 рік виконано 

Здійснено 31 

перевірка, 

надано 7 

приписів, 

складено 3 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

8.13.  

Здійснено контроль за 

утриманням підземних 

переходів на території 

Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Здійснено 5 

перевірок,  

надано 3 

приписи, 

підготовлено 

листи по 17 

недолікам, які 

направлені за 

належністю    

8.14.  

Здійснено контроль за 

утриманням малих 

архітектурних форм (садових 

лав, покажчиків 

найменування вулиць, 

будинкових номерних знаків, 

вуличних годинників, 

меморіальних дошок тощо) 

2021 рік виконано 

Перевірено 241 

МАФ, надано 

163 приписи, 

складено 5 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

Підготовлено 

листи по 20 

недолікам, які 

направлені за 

належністю    

9. 
П. 9 

Програми 

Здійснення контролю за утриманням інженерних мереж фізичних та 

юридичних осіб на території Вінницької міської територіальної 

громади 

9.1.  

Здійснено контроль за  

встановленням стандартних 

огорож, технічних засобів 

регулювання руху в місцях 

розкопок інженерних мереж  

2021 рік виконано 

Перевірено 31 

об’єкт, надано 5 

приписів, 

складено 11 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

 

9.2.  

Здійснено контроль за   

утриманням: 

-ЦТП(центральних теплових 

2021 рік виконано 
Перевірено 207 

об’єктів, надано 

42 приписів, 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

підстанцій)  

- ТП (трансформаторних 

підстанцій)  

- ГРП (газорозподільних 

станцій) 

складено 2 

протоколи за ст. 

152 КУпАП 

9.3.  

Здійснено контроль за  

утриманням оглядових 

колодязів інженерних мереж 

2021 рік виконано 
 Перевірено 205 

об’єктів,  надано  

53 приписи 

9.4.  

Здійснено контроль за   

утриманням розподільчих 

шах електричних мереж 

2021 рік виконано 
Перевірено 40 

об’єктів, надано 

4 приписи 

9.5.  

Здійснено контроль за 

утриманням повітряних 

мереж теплопостачання, 

газопостачання 

2021 рік виконано 
Перевірено 25 

об’єктів, надано 

13 приписів  

9.6.  

Здійснено контроль за 

утриманням електроопор, які 

обслуговуються «Вінницькій 

міські електромережі», КП 

«Міськсвітло».   

2021 рік виконано 

Перевірено 56 

елементів, 

надано 23 

приписи, 

підготовлено 

листи по 22 

недолікам, які за 

належністю    

10. 
П. 10 

Програми 

Здійснення контролю за санітарним та технічним утриманням об’єктів 

культурної спадщини 

10.1.  

Університетська клініка 

ВНМУ 

просп. Коцюбинського, 6 

(п’ятка архітектури 1930 

років) 

2021 рік виконано 

Перевірено 1 

об’єкт,  

недоліків не 

виявлено 

10.2  

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.) 

2021 рік виконано 

Перевірено 4 

об’єкти, 

недоліків не 

виявлено 

10.3  
Пошта (1910-1912  р.)  

вул. С.Петлюри,24 
2021 рік виконано 

Перевірено 1 

об’єкт, надано 3 

приписи, надано 

лист ДКМ 

10.4  

Житловий будинок (адмін 

будинок спиртзаводу)  

Вул. Брацлавська, 57 

(будинок 1918 р.) 

2021 рік виконано 

Перевірено 1 

об’єкт,  

недоліків не 

виявлено 

10.5  
Садиба на П’ятничанах  

(кінець 18 ст.):  
2021 рік виконано 

Перевірено 4 

об’єкти,  



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

- Палац 

- Флігель палацу 

- Павільйон (руїни) 

- Вул. Мічуріна,32 

порушень не 

виявлено 

10.6.  

Парк Вінницької обласної 

клінічної психоневрологічної 

лікарні ім. акад. О.І. Ющенка 

(1902 р.) вул. Пирогова,109 

2021 рік виконано 

Перевірено,1 

об’єкт  

надано 2 

приписи 

 

10.7.  

Національний музей – садиба 

М.І. Пирогова (19 ст.)  

- Житловий будинок 

(1866 р.) 

- Аптека (1866 р.) 

- вул. Пирогова,155 

2021 рік виконано 

Перевірено 3 

об’єкти,  

порушень не 

виявлено 

11. 
П. 11 

Програми 

Здійснення контролю за розміщенням зовнішньої реклами, рекламних 

оголошень на території Вінницької міської територіальної громади 

відповідно до вимог чинного законодавства 

11.1.  

Здійснено контроль за 

утриманням  електроопор, 

парканів, будівель  інших 

елементів благоустрою, 

щодо розміщення на них 

написів, рекламних 

оголошень 

2021 рік виконано 

Проведено 60 

перевірок, 

надано 19 

приписів, 

складено 4 

протоколи за ст. 

152 КУпАП, 

підготовлено 1 

лист по 2 

недолікам, який 

направлено за 

належністю 

 

11.2.  

Здійснено контроль за 

розміщення рекламних 

засобів на огорожах 

підприємств, організацій 

суб’єктів господарювання 

2021 рік виконано 

Перевірено 512 

об’єктів,  

надано 176 

приписів, 

складено 26 

протоколи за ст. 

152 КУпАП., 

демонтовано  

170 рекламних 

засобів 

підготовлено 13 

листів по 121 

недоліку 

11.3.  

Здійснено контроль за  

розміщення рекламних 

засобів на огорожах 

приватного сектору забудови 

2021 рік виконано 

Проведено 36 

перевірок, 

надано 8 

приписів, 

підготовлено 7 

листів, які 

направлені за 

належністю 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

12. 

П. 12 

заходів 

Програми 

Здійснення контролю за санітарним утриманням лісових масивів на 

території Вінницької міської територіальної громади 

12.1.  

Проведено спільно з 

Державною екологічною 

інспекцією у Вінницькій 

області, ДП «Вінницяліс» 

рейдові перевірки в районі 

окружної дороги по вул. Хм. 

Шосе, Барське шосе, Н. 

Шосе, Київська з метою 

виявлення осіб, які 

засмічують земельні ділянки, 

водні об’єкти, побутовими та 

будівельними відходами. 

2021 рік виконано 

Здійснено 7 

спільних рейдів, 

надано 8 

приписів та 

підготовлено 2 

листи, який 

направлено до 

ДП 

«Вінницяліс» 

12.2  

Проведено перевірки 

утримання лісового масиву 

по вул. Ген. Арабея   вздовж 

розташування приватного 

сектору забудови. 

2021 рік виконано 

Проведено 3 

перевірки, 

надано 1 припис 

складено 1 

протокол за ст. 

152 КУпАП.  

12.3   

Проведено рейди спільно з 

Державною екологічною 

інспекцією у Вінницькій 

області, ДП « Вінницяліс» 

вздовж окружної дороги 

Вінницької ВМТГ з метою 

виявлення осіб, які грубо 

порушують вимоги правил 

благоустрою.  

2021 рік виконано 

Проведено 6 

перевірок, 

надано 1 припис 

складено 1 

протокол за 

ст.152 КУпАП 

13. П.13 

Програми 

Проведення заходів, щодо  протидії куріння тютюнових виробів на 

робочих місцях та в громадських місцях ( за винятком місць, 

спеціально для цього відведених) 
13.1  Проведено рейди щодо 

протидії  паління тютюнових 

виробів біля закладів 

охорони здоров’я   

Липень – 
Вересень 

2021 
виконано 

Проведено 

3 рейди, 15 

роз’яснювальних 

бесід 

13.2  Проведено рейди щодо 

протидії  паління тютюнових 

виробів  біля навчальних 

закладах 

Липень – 
Вересень 

2021 
виконано 

Проведено 

6 рейдів,  

20 

роз’яснювальних  

бесід 

13.3.  Проведено рейди щодо 

протидії  паління тютюнових 

виробів на дитячих та  

спортивних майданчиках 

Липень – 
Вересень 

2021 
виконано 

Проведено 6 

рейдів, 

10 

роз’яснювальних 

бесід 

14. П. 14 

Програми 

Проведення заходів, щодо забезпечення громадянами правил тримання 

тварин в громадських місцях 
14.1.  Проведено рейди по вигулу 

собак на території 

Вінницької МТГ  

2021 рік виконано Здійснено  3 

рейди, 

проведено 11 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

профілактичних 

бесід 

15. П. 15 

Програми 

Здійснення моніторингу та контролю за порядком утримання об’єктів 

та елементів благоустрою під час будівництва, земельних, монтажних, 

ремонтних та інших робіт в тому числі щодо дотримання 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища 
15.1.  Здійснено  контроль  за  

виконанням фізичними та 

юридичними особами  робіт 

по проведенню благоустрою 

після виконання земельних, 

монтажних, ремонтних та 

інших робіт 

2021 рік виконано Перевірено 38 

об’єктів, надано 

4 приписи, 

складено 29 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

15.2.  Здійснено  контроль за 

утримання  захисних  огорож 

на об’єктах будівництва  

2021 рік виконано Перевірено 40 

об’єктів, надано 

6 приписів 

Складено 9 

протоколів 

за ст. 152 

КУпАП 

15.3.  Здійснено  контроль за 

утриманням прилеглих 

територій до об’єктів 

будівництва 

2021 рік виконано Перевірено 50 

об’єктів, надано 

22 приписів, 

складено 13 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

15.4   Здійснено перевірки щодо 

виявлення випадків виїзду 

автотранспорту з 

будівельних майданчиків на 

проїзну частину вулиць із 

забрудненими колесами. 

2021 рік Виконано Здійснено 58 

перевірок,  

надано 13 

приписів, 

складено 37 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 

16. П. 16 

Програми 

Підтримання публічного порядку та здійснення контролю за 

утриманням об’єктів та елементів благоустрою під час проведення 

виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів на 

території Вінницької міської територіальної громади 
16.1   Підтримання публічного 

порядку та безпеки в ЦНАП 

(вул. Замостянська, 7, вул 

Брацлавська, 85, просп. 

Космонавтів 30, вул. 

Соборна 59, вул. Соборна, 

36, КНП «Вінницька міська 

клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

Санаторій ім. М. 

Коцюбинського) 

2021 рік 

 

Виконано 01 – 30.09 з 8.00 

до 17.00 –  

12 працівників; 

01 – 30.09 з 8.00 

до 17.00 –  

12 працівників; 

01 – 30.09 з 8.00 

до 17.00 –  

5 працівників; 

01 – 30.09 з 

08.00 до 17.00 – 

8 працівників; 

01 – 30.09 з 

08.00 до 17.00 – 

6 працівників; 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

01-30.09 

цілодобово 8 

працівників; 

 

 

16.2   Здійснено охорону  

публічного порядку і безпеки 

під час проведення заходу, 

екологічний освітньо-

розважальний фестиваль 

«ДІЛИ» (територія 

колишнього дитячого 

санаторію ім. 

Коцюбинського) 

2021 рік 

 

Виконано 04.09- 05.09 

задіяно 4 

працівника 

16.3   Забезпечено охорону 

публічного порядку і безпеки 

та, охорону сценічних 

конструкцій та святкового 

реквізиту під час 

Святкування Дня міста 2021 

2021 рік 

 

Виконано 08.09 з 18.00  по  

10.00 12.09  

задіяно 10 

працівників 

16.4   Здійснено навчання 

працівників відділу 

контролю громадського 

порядку, з надання до 

медичної допомоги 

2021 рік 

 

Виконано 13.09 з 14.00 по 

18.00 год 

задіяно 16 

працівників, 

місце 

проведення 

тренінгу 

«Ветеранський 

простір» 

Мольфар 

16.5   Здійснено охорону 

публічного порядку та 

безпеки під час сесії міської 

ради вул. Соборна, 59 

2021 рік 

 

Виконано 24.09 з 08.30 до 

12.30 задіяно 10 

працівників 

29.10 з 08.30 до 

12.30 

задіяно 10 

працівників 

26.11 з 08.30 до 

12.30 задіяно  

10 працівників 

24.12 з 08.30 до 

12.30 задіяно 10 

працівників 

16.6   Здійснено навчання 

працівників відділу 

контролю громадського 

порядку, з надання до 

медичної допомоги  

2021 рік 

 

Виконано 04.10 з 14.00 по 

18.00 год задіяно 

18 працівників, 

місце 

проведення 

тренінгу вул. 

Пушкіна,11 Hub 

«Місто Змістів» 

 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

16.7   Здійснено охорону 

публічного порядку і безпеки 

під час заходу покладання 

квітів та вінків до Меморіалу 

Слави, пам’ятного знаку 

Небесній Сотні та Загиблим 

Героям АТО/ООС та 

мультимедійної стели 

Пам’яті Площа Європейська 

2021 рік 

 

Виконано 13.10 з 10.30 год. 

по 13.00 год 

задіяно 3  

працівника 

16.8   Здійснено охорону 

матеріальних цінностей ТОВ 

«Роберт Бош ЛТД в рамках 

заходу «Vinnytsia Day 

powered by Bosch» Майдан 

Незалежності 

 

2021 рік 

 

Виконано 26.10 з 18.00 год. 

до 19.00 27.10  

задіяно  3 

працівника 

16.9   Здійснено охорону 

публічного порядку і безпеки 

під час заходу церемонії 

покладання квітів з нагоди 

відзначення Дня вигнання 

нацистських окупантів з 

України 

2021 рік 

 

Виконано 28.10 з 9.30 -

11.00 

задіяно 3  

працівника 

16.10   Здійснено охорону 

публічного порядку та 

безпеки під час вручення 

призів учасникам розіграшу  

по вакцинації від Соvid-19 

Майдан Незалежності 

2021 рік 

 

Виконано 18.11 з 10.30 до 

14.00 

задіяно  

3  працівника. 

16.11   Здійснено охорону 

публічного порядку та 

безпеки під час заходу 

покладання квітів біля 

скульптурної композиції 

(пам’ятного знаку) «Дерево 

Свободи» до Дня Гідності і 

Свободи на Майдані Героїв 

Небесної Сотні 

2021 рік 

 

Виконано 19.11 з 10.00 до 

11.30 

задіяно  

3 працівника 

16.12   Здійснено охорону 

публічного порядку та 

безпеки під час заходу «День     

пам'яті жертв голодоморів», 

покладання квітів біля 

скульптурної композиції 

(пам’ятного знаку) Площа В. 

Стуса 

2021 рік 

 

Виконано 26.11. з 16.00 до 

17.00 

задіяно  

4 працівника 

16.13   Забезпечено публічний 

порядок та безпеку під час 

церемонії відкриття 

меморіальної дошки 

Почесного громадянин м. 

Вінниці, народного артиста 

2021 рік 

 

виконано 09.09 з 14.00 до 

15.00  – 4 

працівники 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

України В.І. Газінського, 

вул. Магістратська, 80 

16.14   Забезпечено публічний 

порядок та безпеку під час 

охорони комунальної 

власності – санаторій ім. 

М.М. Коцюбинського 

2021 рік 

 
виконано 

В добовому 

режимі задіяно 8 

працівників 

17. 
П. 17 

Програми 

Взаємодія з правоохоронними органами з питань попередження та 

припинення правопорушень у сфері благоустрою 

17.1  

Проведено спільні  рейди з 

працівниками міського 

відділу поліції та 

патрульною поліцією  щодо 

протидії торгівлі у 

невстановлених місцях на 

території Вінницької МТГ 

 

2021 рік виконано 

Проведено 91 

рейд, складено 7 

протоколів за 

ст.160 КУпАП., 

24 протоколів за 

ст. 152 КУпАП 

17.2.  

Проведено спільні  рейди  з 

працівниками міського 

відділу поліції та 

патрульною поліцією  щодо 

недопущення  жебрацтва   на 

території Вінницької МТГ 

2021 рік виконано 

Проведено 131 

рейд, 

проведено  89 

профілактичних 

бесід 

17.3.  

Проведено спільні рейди з 

патрульною поліцією щодо 

протидії  розміщення 

автотранспорту на території 

зелених насаджень 

2021 рік виконано 

Проведено 2 

рейди, складено 

2 протоколи за 

ст.152 КУпАП 

17.4   

Проведено заходи щодо 

протидії паління тютюнових 

виробів біля закладів 

охорони здоров’я 

Раз в 

тиждень 
виконано 

Проведено 12 

рейдів, 

проведено  3 

профілактичні 

бесіди  

17.5.   

Проведено заходи щодо 

протидії паління тютюнових 

виробів біля закладів освіти 
Раз в 

тиждень 
виконано 

Проведено 12 

рейдів, 

проведено  3 

профілактичні 

бесіди  

  

Проведено заходи щодо 

протидії паління тютюнових 

виробів біля закладів 

охорони здоров’я 

Раз в 

тиждень 
виконано 

Проведено 12 

рейдів, 

Порушень не 

виявлено  

18. 
П. 18 

Програми 

Здійснювати реагування в межах чинного законодавства на 

протиправні дії, пов’язані з посяганням на об’єкт комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади 

18.1.  

Здійснено реагування на 

факти вандалізму, 

посяганням на об’єкт 

комунальної власності на 

території Вінницької міської 

2021 рік виконано 

Здійснено 20 

реагувань,  

складено 20 

протоколів за ст. 

152 КУпАП 



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

територіальної громади та 

пошкодження дорожньої 

розмітки 

19. 
П. 19 

Програми 

Здійснення заходів з підтримання публічного порядку на об’єктах 

благоустрою, в загальноосвітніх школах та інших комунальних 

закладах бюджетної сфери, спрямованих на недопущення негативного 

впливу на процес діяльності 

19.1  

Здійснено заходи охорони в 

кількості 23 загальноосвітніх 

школах та Вінницькому 

міському палаці дітей та 

юнацтва ім. Л. Ратушної 

2021 рік виконано 
Задіяно 35 

працівників 

19.2  

Здійснено заходи охорони 

дитячих таборів в кількості 

28 загальноосвітніх школах 

та Вінницькому міському 

палаці дітей та юнацтва ім. 

Л. Ратушної 

2021 рік виконано 
Задіяно 35 

працівників 

20. 
П. 20 

Програми 

Здійснення моніторингу у Ситуаційному центрі для забезпечення 

контролю за громадськими місцями, важливими та стратегічними 

об’єктами, що розміщені на території Вінницької міської 

територіальної громади, 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. 

 

20.1.  

Забезпечено моніторинг для 

забезпечення контролю за 

громадськими місцями, 

важливими та стратегічними 

об’єктами, що розміщені на 

території Вінницької міської 

територіальної громади, 

дорожнім рухом 

Щоденно виконано 

Інформація 

отримується з    

1 036 камер  

відео 

спостереження 

 

20.2.  

Виявлено кримінальних та 

адміністративних 

правопорушень  

 завдяки програмному 

забезпеченні, що базується 
на штучному інтелекті  

2021 рік виконано 

Виявлено 10 

кримінальних 

правопорушень та 

218 

адміністративних 
правопорушень 

20.3.  

Виявлено правопорушення 

завдяки камерам відео 

спостереження  

2021 рік виконано 

Виявлено 

правопорушень 

12 885 : 

- порушень 

ПДР 6958 

- скоєно ДТП 

870 

- порушення 

карантинних 

заходів 16 

- адмін. 

правопоруше



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

ння 237 

- порушення 

Правил 

благоустрою 

4768 

- запобігання  

 надзвичайним  

ситуаціям 36 

 

20.4.  

Здійснено моніторинг 

загальноосвітніх шкіл та 

території навколо них, 

пішохідні переходи які 

перебувають під відео 

наглядом  

2021 рік виконано 

Під відео 

моніторингом 

перебуває 44 

закладів освіти  

в яких 

встановлено 166 

камер. На 

пішохідних 

переходах 

встановлено 33 

камери 

20.5.  

Забезпечено оперативне 

інформування,  

правоохоронних органів,  

виконавчих органів міської 

ради, комунальних закладів, 

ЗМІ  про виявлені 

правопорушення   з камер 

відео спостереження  

Постійно 

 
виконано 

Інформація 

передана за 

належністю  

20.6.  Запроваджено інформування 

мешканців міста про події, 

які були зафіксовані 

камерами 

відеоспостереження 

Ситуаційного центру 

Щоденно виконано 
Постійне 

інформування 

21. 
П. 21 

Програми 

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 територіальної громади 

(річки, озера тощо) у встановленому законодавством порядку в тому 

числі за допомогою спеціальних плавзасобів 

21.1  

Здійснено патрулювання 

акваторії річки Південний 

Буг спільно з Державною 

службою морського та 

річкового транспорту 

Верхньодніпровського 

міжрегіонального 

управління, патрульною 

поліцією у Вінницькій 

області та Державним 

агентством рибного 

господарства України в особі 

2021 рік Виконано 

Проведено 29 

спільних рейдів, 

складено 36 

протоколів за ст. 

116-117,130 

КУпАП 

 

         



№ 

п/п 

Програма 

«На варті 

міського 

порядку» 

Назва заходів 

Термін 

виконання 

 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

Управління Державного 

агентства рибного 

господарства у Вінницькій 

області. 

22. 
П. 22 

Програми 

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 територіальної громади 

22.1  
Придбання легковий 

автомобіль  
2021 рік  виконано  548400 

23. 
П. 23 

Програми 

Здійснення інших заходів, які направлені на виконання завдань 

Програми 

23.1.  

Розглянуто звернення 

громадян, доручення 

керівництва міста та 

інформації від департаментів 

ВМР щодо питань у сфері 

благоустрою Вінницької 

МТГ 

2021 рік виконано 
Розглянуто 3683 

звернень та 

доручень 

23.2.  

Надано приписи на усунення 

виявлених порушень стану 

благоустрою Вінницької 

МТГ 

2021 рік виконано 
 Надано 6288 

приписів  

23.3.  

Складено протоколи про 

адміністративні 

правопорушення за 

порушення вимог Правил 

благоустрою Вінницької 

міської територіальної 

громади 

 

2021 рік виконано 

Складено 697 

протоколів за ст. 

152 КУпАП  та 

інше 

23.4.  

Прийнято участь в засіданні 

адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті ВМР 

2021 рік виконано 
 Участь у 48 

засіданнях 

 

23.5.  

Проведено інформування 

громади в ЗМІ щодо роботи 

КП «Муніципальна варта» 

ВМР по профілактиці та 

протидії порушень  вимог 

Правил благоустрою 

Вінницької міської 

територіальної громади 

 

2021 рік виконано 

245 разів 

проводилось 

інформування 

щодо роботи 

Муніципальної 

варти  

 

№ 
з/п 

                  Контроль за дотриманням карантинних заходів на території ВМТГ 

1. 

Перевірено  суб’єктів господарювання на 

проведення дезінфекційних заходів, 

наявності засобів індивідуального 

захисту та обов’язкового проведення 

Січень-

Березень 

2021 рік 

 

Виконано Перевірено 256 

об’єктів 



 

 

Начальник КП «Муніципальна варта» ВМР     Віталій ЧИГУР 

 

температурного скринінгу персоналу, 

інформаційні листи на вхідних групах 

дверей,  нанесення попереджувальних 

стрічок для дотримання відстань між 

покупцями в місцях розрахунку, та 

кількості відвідувачів,  які можуть 

перебувати  одночасно в приміщені 

об’єктів торгівлі 

2. 

Перевірено спільно з працівниками, 

Департаменту адміністративних послуг, 

Національної поліції, 

Держпродспоживслужби у Вінницькій 

області 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 

кількості відвідувачів,  які можуть 

перебувати  одночасно в приміщені 

об’єктів торгівлі 

Січень-

Березень 

2021 рік 

 

Виконано Складено 10 

протоколів  за 

ст.42 

та 7 протоколів 

за ст.44-3, 

КУпАП. 

 

3. 

Здійснено контроль за дотриманням 

вимог карантинних заходів в Вінницькій 

міські клінічні лікарні швидкої медичної 

допомоги 

2021 рік Виконано Постійно 


