
ЗВІТ
про результати роботи КП ВМР «Муніципальна поліція»

за 2015 рік

На виконання рішення міської ради від 23.08.2013 року №1376 «Про 
затвердження Програми «На варті міського порядку на 2013-2016 рр.» КП ВМР 
«Муніципальна поліція» у 2015 році з метою забезпечення дієвого контролю за 
дотриманням правил благоустрою та інших нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини в сфері благоустрою, протидії торгівлі у невстановлених 
місцях на території міста Вінниці проведена наступна робота.

1. Розгляд звернень, доручень

За зазначений період працівниками муніципальної поліції розглянуто 
1732 звернень громадян щодо порушень вимог Правил благоустрою території міста 
Вінниці.

Із них:
836 - звернень громадян, доручень керівництва міської ради, виконавчих 

органів міської ради, які надійшли через систему документообліку Б осзуізіоп.
896- звернень громадян, які надійшли на відділ оперативного реагування 

«Цілодобова варта».

2. Здійснення контролю за станом об’єктів благоустрою суб’єктів 
господарювання відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно приписів муніципальної поліції суб’єктами господарської 
діяльності на прилеглих територіях улаштовано 6861 кв. м. сухопресованої 
тротуарної плитки.

Також, відповідно наданих приписів суб’єкти господарювання виконали 
наступні вимоги Правил благоустрою території міста Вінниці, а саме:__________

№- Перелік елементів благоустрою, які були виконані Виконано
п\п відповідно приписам Шт.

1 Встановлено урн 159
2 Улаштовано зовнішнє освітлення прилеглої території 36
3 Улаштовано дощок оголошень 55
4 Укладено договорів на вивіз побутових відходів 

суб’єктами господарювання
145

5 Улаштовано підсвіти фасадів приміщення 8
6 Улаштовано флагштоків 36
7 Проведено ремонт фасадної частини будівель 96
8 Улаштовано велопарковок 15
9 Відновлено елементів благоустрою (парканів) 18
10 Демонтовано самовільно встановлених обмежувачів 

руху
21

11 Демонтовано та прибрано спеціальних конструкцій 
рекламних засобів

156

12 Відновлено газонів 24
13 Відновлено теплоізоляції інженерних мереж 6



Загальна кількість 775

3. Здійснення контролю за утриманням в належному санітарному
та технічному стані прибудинкових територій житлово-експлуатаційних 
підприємств, ОСББ та інших суб’єктів господарювання

Контроль за утриманням в належному санітарному та технічному стані 
прибудинкових територій житлово-експлуатаційних підприємств, ОСББ та інших 
суб’єктів господарювання здійснюється постійно відповідно плану підприємства, а 
саме по наступних напрямках:

1) . Утримання дитячих, спортивних на господарських майданчиків (надано 89 
приписів);

2) . Санітарне утримання прибудинкових територій (надано 268 приписів);
3) , Санітарне утримання підвальних приміщень (надано по 70 будинках 

приписи на прибирання сміття з підвалів);
4) . Покіс трави та знищення бур’янів (надано 485 приписів).
5) . Вивезення каміння та бетонних блоків (надано 67 приписів)

Також, за не належне виконання обов’язків, щодо санітарного та технічного 
утримання прибудинкових територій на керівників 6 житлово-експлуатаційних 
підприємства та 10 голів ОСББ складено адміністративні протоколи за ст.152 
КУпАП.

4. Здійснення контролю за етаном благоустрою присадибних ділянок в 
приватному секторі забудови.

У 2015 році працівниками муніципальної поліції спільно з керівництвом 
квартальних комітетів раз на тиждень проводили обстеження території мікрорайону 
в межах дії квартального комітету по питанню утримання прилеглих території 
приватного сектору забудови.

Відповідно за цей період було надано 655 приписів на усунення виявлених 
порушень вимог Правил благоустрою території м. Вінниці, таких, як покіс трави, 
складування будівельних матеріалів та відходів, ремонту паркану та його 
фарбування. На 50 громадян, які не виконали умови припису складено протоколи 
про адміністративне правопорушення за ст.. 152 КУпАП.

Інформація, щодо виявлених недоліках доводиться щосереди до керівництва 
АСОН та голів квартальних комітетів.

5. Проведення організаційних заходів щодо санітарного прибирання 
територій міста в ході акції «За чисте довкілля» тощо.

В період з 25 березня по 10 квітня працівники Муніципальної 
поліції провели акцію “Студентська молодь Вінниці -  за чисте довкілля”, в якій 
взяло участь 3240 студентів із 32 учбових закладів міста та 100 членів громадської 
організації “Туристичний клуб “Бідняжки”.

Студентам для прибирання було визначено 33 території 
загального користування (парки, зони відпочинку на воді, лісопосадки, лісові 
масиви, прибережно-захисні смуги водних об'єктів ).

В ході акції студентами та членами громадської організації було зібрано 3690 
целофанових пакетів сміття на 160 літрів, ліквідовано 105 сміттєзвалищ та 
посаджено 100 дерев біля Вишенського озера.



Порівняльна таблиця проведених заходів в період з 2013-2015 р.
Рік
проведення

Кількість
учбових
закладів

Кількість
студентів

Кількість членів
громадських
організацій

Кількість
зібраного
сміття

Посаджено
дерев

2013 зо 3165 928 5945
(пакетів на 
120 літрів

2014 31 3600 500 4200
(пакетів на 
120 літрів)

340

2015 32 3240 100 3690
(пакетів на 
160 літрів)

100

Також, Муніципальною поліцією в період 24 та 25 квітня проведений 
Всеукраїнський День Довкілля.

В прибиранні міста та територій в межах об'їзної дороги, взяло участь 32 
державних установи, включаючи сільські ради с. Лука-Мелешківська, 
Агрономічне, ДП “Вінницький райавтодор” та громадська організація “Зробимо 
Україну чистою”.

В Всеукраїнському Дні Довкілля приймали участь 643 учасника, які прибрали 
21 територію загального користування та зібрали 940 целофанових пакетів (на 160 
літрів) сміття.

6. Забезпечення контролю за санітарним станом прибережно-захисних смуг 
водних об’єктів міста

Муніципальною поліцією на виконання Програми охорони навколишнього 
природного середовища м. Вінниці на 2012-2015 роки та п. З рішення виконкому 
міської ради від 26.04.2012р. №988 в період з березня по жовтень були 
організовані та проведені заходи по перевірці санітарного стану водних об’єктів 
міста.

Для проведення заходів були запрошені представники Державної екологічної 
інспекції у Вінницькій області, міської СЕС, квартальні комітети а також працівники 
КП «Шляхове управління».

Практичні показники щодо Забезпечення контролю за санітарним станом 
прибережно-захисних смуг водних об’єктів міста _____________________
№п Вид виявлених порушень Кількість порушень

2015 2014
1 Виведення каналізаційних стоків в струмки 58 87
2 Відсутність вигрібних ям 22 5
3 Улаштування гноєсховищ а на прибереж но- 

захисній смузі
7 32

4 Складування будівельних відходів, гілля на 
прибережно-захисній смузі

38 118

5 Облаштування туалетів на ПЗС 4 -

6 Складено протоколів 78 150
7 Надано приписів 129 242

7. Проведення заходів щодо протидії торгівлі у невстановлених місцях



Муніципальною поліцією на виконання вимог рішення виконавчого 
комітету міської ради від 05.02.2015 року №190 «Про невідкладні заходи щодо 
ліквідації та запобігання виникнення несанкціонованої (стихійної) торгівлі» 
розроблені та затверджені заходи, які погоджені з Вінницьким міським відділом 
національної поліції у Вінницькій області, Управлінням ветеринарної медицини у м. 
Вінниці Головного управління ветеринарної медицини у Вінницькій області, 
Вінницьким міським управлінням ГУ Держсанепідемслужби у Вінницькій області.

Відповідно до зазначених заходів визначені місця концентрації стихійній 
торгівлі та розроблені маршрути спільного патрулювання працівниками 
Вінницького міського відділу національної поліції у Вінницькій області, що дало 
змогу мінімізувати кількість стихійно торгуючих а по деяких раніше стихійних 
місцях повністю ліквідувати стихійну торгівлю.

Протягом року працівниками муніципальної торгівлі на осіб, які торгують в 
недозволених місцях, складено проведені 350 протоколів про адміністративні 
правопорушення.

Зазначена робота проводиться спільно з працівниками Вінницького міського 
відділу національної поліції у Вінницькій області.

8. Проведення заходів щодо протидії спалюванню опалого листя на 
території міста Вінниці

В період з березня-травень та вересень-листопад 2015 року працівниками 
муніципальної поліції відповідно розпорядження міського голови проведені 
профілактичні заходи по протидії спалювання відходів рослинного походження.

Для протидії спалювання відходів рослинного походження в перше 
використовувалась безпілотна літальна авіація, яку надавали громадська 
організація “ Центр інноваційних технологій “ТЕХНОВІН” та громадська 
екологічна організація «Явір».

У 2015 році працівниками муніципальної поліції на громадян, які спалювали 
відходи рослинного походження складено 198 протоколів про адміністративні 
правопорушення за ст. 152 КУпАП.

Зазначені заходи сприяли збільшення вивозу опалого листя з приватного сектору 
забудови. Так, у 2015 році суб’єктами господарювання, які здійснюють збір та вивіз 
побутових відходів з приватного сектору здійснено вивіз опалого листя об’ємом 
3900 мЗ. У 2014 році вивезено - 3600 мЗ а у 2013 році -3400 мЗ.

Проведення заходів неодноразово висвітлювалось в засобах масової інформації.

9. Здійснення контролю за розміщенням зовнішньої реклами, 
рекламних оголошень на території міста відповідно до вимог чинного 
законодавства

Робота муніципальної поліції під час здійснення контролю за розміщенням 
зовнішньої реклами у 2015 році була направлена на незаконне розміщення 
спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та рекламних оголошень на об’єктах 
благоустрою (електроопори, фасади будинків, зупинки громадського транспорту, 
деревах).

В разі виявлення осіб, які незаконно розміщають рекламні засови та рекламні 
оголошення притягуються до адміністративної відповідальності а 
балансоутримувачам об’єктів благоустрою надаються приписи на демонтаж чи 
зняття рекламних оголошень.



балансоутримувачам об’єктів благоустрою надаються приписи на демонтаж чи 
зняття рекламних оголошень.

10. Загальні результати роботи муніципальної поліції за 2015 рік.

№
п/п

П о к а зн и к и 3  п о ч а т к у  р о к у

1. Кількість перевірок 11830

2.
Кількість приписів наданих на виконання вимог 
П равил благоустрою т ерит орії м іст а  
3 них:

3805

2.1. Комунальним підприємствам 1017
2.2. Керівникам підприємств, ФОП 1880
2.3. Громадянам 904

3.
Кількість складених протоколів про порушення 
законодавст ва у  сфері благоустрою, з  них:

817

3.1 на посадових осіб, ФОП 166
3.2 на громадян 651

4.
Кількість протоколів наданих на розгляд  
адмінкомісіям:

817

4.1 Адмінкомісія при виконкомі ВМ Р 691
4.2 Інш і адмінкомісії 126

5.
Сума нарахованих штрафів міською  
адміністративною комісією

280235

поліція»


