
ЗВІТ
про результати роботи КП ВМР «Муніципальна поліція»

за 2016 рік

На виконання рішення міської ради від 23.08.2013 року №1376 «Про 
затвердження Програми «На варті міського порядку на 2013-2016 рр.» комунальним 
підприємством «Муніципальна поліція» у 2016 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 
2134 звернень громадян щодо порушень вимог Правші благоустрою території міста 
Вінниці.

Із них:
- 894 звернень, що надійшли міському голові, заступникам міського голови, які 

надійшли через систему документообліку Восзуізіоп.
- 1240 звернень, що надійшли на відділ оперативного реагування «Цілодобова 

варта».

2. Виконання рішень міської ради та виконавчого комітету

Для забезпечення дієвого контролю за станом благоустрою території 
міста муніципальній поліції у 2016 році використовувала у своїй діяльності 
нормативно правові акти у сфері благоустрою, а саме:

2.1. Рішення міської ради від 01.03.2011 року №104 Правила благоустрою 
території міста Вінниці.

2.2. Рішення виконавчого комітету від 15.09,2016 р.№2178 «Про затвердження 
організації комплексного та індивідуального благоустрою суспільних просторів м. 
Вінниці.

2.3. Рішення виконавчого комітету від 12.06.2014 р. №1349 «Про демонтаж 
самовільно встановлених тимчасових споруд».

2.4. Рішення виконавчого комітету від 21.04.2016 р. №952 «Про доповнення 
рішення виконкому міської ради від 18.06.2015 р. №1369 «Про затвердження 
Положення про встановлення вивісок у м. Вінниці».

2.5. Рішення виконавчого комітету від 21.03.2013 р. №627 «Про викладення 
рішення виконкому від 01.12.2011 р. «Про затвердження Порядку розміщення 
зовнішньої реклами в місті Вінниці» в новій редакції.

2.6. Рішення виконавчого комітету від 02.08.2012 р. №1898 «Про затвердження 
Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд 
на території міста Вінниці.

2.7. Рішення виконавчого комітету від 03.03.2016 р. №455 «Про затвердження 
«Порядку теплової ізоляції (опорядження) та впорядкування розміщення технічних 
елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та 
гуртожитках в місті Вінниця»



З, 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 в 2016 р. улаштовано - 4227 м. кв. улаштовано 
сухопресованої тротуарної плитки.

Також, відповідно наданих приписів суб’єкти господарювання виконали 
наступні вимоги Правил благоустрою території міста Вінниці, які були зазначені в 
технічних умов, а саме:___________________________________ ________ '

№>-
п\п

Перелік елементів благоустрою, які були виконані Виконано шт.
відповідно приписам

2016 р.
1 Встановлено урн 174
2 Улаштовано зовнішнє освітлення прилеглої 

території
41

3 Улаштовано дощок оголошень 59
4 Укладено договорів на вивіз побутових відходів 

суб’єктами господарювання
128

5 Улаштовано підсвіти фасадів приміщення 261
6 Улаштовано флагштоків 39
7 Проведено ремонт фасадної частини будівель 135
8 Улаштовано велопарковок 17
9 Відновлено елементів благоустрою (парканів) 53
10 Демонтовано самовільно встановлених 

обмежувачів руху
27

11 Демонтовано та прибрано спеціальних конструкцій 
рекламних засобів

176

12 Відновлено газонів 27
13 Відновлено сухопресованої плитки та асфальто -  

бетонного покриття
120

Загальна кількість 1257

3.1. Відповідно доручення міського голови було проведено моніторинг 
66 об’єктів, щодо технічного та естетичного утримання тимчасових огорож 
будівельних майданчиків суб'єктів господарювання, із них:

> 27 об’єктів по будівництву багатоквартирних житлових будинків;
> 17об’єктів по будівництву офісних та торгових приміщень:
> 12 земельних ділянок, які виділення для будівництва різних об’єктів 

нерухомості.

Із них по 32 об’єктах було надано приписи, щодо ремонту, фарбування та заміни 
матеріалу із дерев’яних на металевий профіль. Всі зазначені недоліки були виконані 
у зазначений термін.



4. Здійснення контролю за утриманням в належному санітарному
та технічному стані прибудинкових територій житлово-експлуатаційних 
підприємств, ОСББ.

Контроль за утриманням в належному санітарному та технічному стані 
прибудинкових територій житлово-експлуатаційних підприємств, ОСББ та інших 
суб’єктів господарювання здійснюється постійно відповідно плану роботи.

Так, за 2016 рік житлово-експлуатаційним підприємствам та ОСББ було надано 
відповідні приписи на усунення виявлених порушень, а саме:

4.1. Технічне утримання дитячих, спортивних на господарських майданчиків 
(надано 359 приписів);

4.2. Санітарного утримання прибудинкових територій (надано 633 приписів);
4.3 Санітарного утримання контейнерних майданчиків (надано 68 приписів);
4.4. Санітарного утримання підвальних приміщень (надано 72 приписів на 

прибирання сміття з підвалів);
4.5. Здійснення покосу трави та знищення бур’янів на прибудинкових територіях 

(надано 493 приписи);
4.6. Утримання лав відпочинку (надано 46 приписів);
4.7. Відновлено фасадних частин житлових будинків (графіті 43 приписи);
4.8. Вивезення каміння та бетонних блоків (надано 3 приписи).

У 2016 році працівниками муніципальної поліції проводилися збори з головами 
ОСББ під час спілкування роз’яснено вимоги «Правил благоустрою території м. 
Вінниці» та відповідальність, щодо утримання у належному стані прибудинкових 
територій та дитячих майданчиків, своєчасного прибирання від опалого листя та 
снігу, вжиття протиожеледних заходів.

Також, за не належне виконання обов’язків, щодо санітарного та технічного 
утримання прибудинкових територій на керівників житлово-експлуатаційних 
підприємств складено 7 адміністративних протоколів за ст.152 КУпАП та 8 
адміністративних протоколів на голів ОСББ.

5. Здійснення контролю за санітарним та технічним утриманням територій 
загального користування та суб'єктів господарювання.

У 2016 році суб’єктам господарювання під час здійснення контролю за 
станом благоустрою території міста Вінниці було надано 2224 приписів, а саме:

- 1152 приписів на санітарне утримання прилеглих територій суб’єктів 
господарювання;

- 821 припис на покіс трави та знищення бур’янів на прилеглих територіях 
суб’єктів господарювання;

- 41 припис на санітарне утримання територій загального користування;
- 95 приписів на неналежне технічне утримання елементів благоустрою;
- 77 приписів на утримання оглядових колодязів;
- 38 приписів на технічне утримання ТП, ГРП, Ц Ш  та розподільчих шаф ліній 

зв'язку.

5.7 Також за звітній період на профільні департаменти виконавчого комітету 
ВМР направлено ЗОЇ листів стосовно усунення технічних недоліків по 1348 
елементах благоустрою з яких:



- ДКГтаБ направлено 140 листів по 880 пошкоджених елементах благоустрою 
це такі як утримання зупинок громадського транспорту, їх фарбування, лавочки, 
урни, пошкодженні бордюрні камені, огорожі територій загального користування;

- ДЖГ направлено 20 листів по ЗО пошкоджених елементах благоустрою;
- ДЕТтаЗ направлено 17 листів по 114 недоліках
- Департамент освіти направлено 21 лист по 318 недоліках;
- Департамент охорони здоров'я направлено 1 лист по 3 недоліка;
- Департамент комунальні ресурси направлено 1 лист по 3 недоліках.

5.8 Паралельно проводиться робота безпосередньо з комунальними та відомчими 
підприємствами міста до яких направлено 83 листи по 827 недоліках а саме:

- комунальні підприємства міста надано 53 приписи по 402 недоліках з яких:
- 208 покіс трави та знищення бур’янів територій загального користування;
-143 прибирання опало го листя та випадкового сміття
- 74 по пошкоджених елементах благоустрою (асфальтобетонне покриття 

тротуарів, лавочки відпочинку, урни та інші декоративні елементи).

6. Здійснення контролю за санітарним утриманням територій та 
дитячо-спортивних майданчиках ЗОНІ, ДНЗ, закладах охорони здоров’я.

6.1. Керівникам ЗОНІ міста -  надано 178 приписів, із них:
- 93 приписи на прибирання території школи від листя та випадкового сміття;
- 65 приписів на прибирання території від снігу та вжиття протиожеледних 

заходів;
- 20 приписів на відновлення пошкоджених елементів дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків;

6.2. Керівникам ДНЗ міста- надано 109 приписів, із них:
- 53 приписи на прибирання території від листя та випадкового сміття;
- 48 приписів на прибирання території від снігу та вжиття протиожеледних 

заходів;
- 8 приписів на відновлення пошкоджених елементів дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків;

6.3. Керівникам закладів охорони здоров’я міста -  надано 14 приписів, із них:
-10 приписів на прибирання території від листя та випадкового сміття;
- 4 припису на приведення контейнерних майданчиків до належного санітарного 

стану.

7. Здійснення контролю за станом благоустрою присадибних ділянок 
в приватному секторі забудови.

У 2016 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 здійснено 60 квартальних комітетів та виявлено 
606 порушень вимог Правил благоустрою території м. Вінниці, таких, як покіс 
трави, складування будівельних матеріалів та відходів, ремонту паркану та його 
фарбування.



На 120 громадян, які не виконали умови припису складено протоколи про 
адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.

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

8, Проведеним акції «Студенєька молодь Вінничини -  за чисте довкілля» 
та «Дня довкілля»

8.1. 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.

З метою заохочення студентів, які приймали участь у прибиранні міста, міською 
радою виділені кошти та закуплено 252 святкових тортів, які будуть передані 
студентським колективам.

8.2. 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.

9, Забезпечення контролю за санітарним станом прибережно-захисних смуг 
водних об’єктів міста

Муніципальною поліцією на виконання Програми охорони навколишнього 
природного середовища м. Вінниці та розпорядження міського голови від 0.03.2016 
р. №79-р. «Про організацію та проведення перевірки водних об’єктів міста та їх 
прибережено-захисних смуг» період з березня по листопад були організовані та 
проведені заходи по перевірці санітарного стану 46 водних об’єктів міста. У 2016 
році під час перевірки водних об’єктів виявлено 247 порушень діючого 
законодавства по яких надано 247 приписів та складено 177 адміністративних 
протоколів.

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

10, Проведення заходів щодо протидії торгівлі у невстановлених місцях

Муніципальною поліцією на виконання вимог рішення виконавчого



комітету міської ради від 05.02.2015 року №190, від 18.08.2016 р. №1916 «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 
патрульної поліції, Управлінням Держпродепоживслужби у м. Вінниці.

Відповідно до зазначеного рішення визначені місця концентрації стихійній 
торгівлі та розроблені маршрути спільного патрулювання працівниками, що дало 
змогу мінімізувати кількість стихійно торгуючих а по деяких раніше стихійних 
місцях повністю ліквідувати стихійну торгівлю.

Для забезпечення контролю за розміщення суб’єктами господарювання 
тимчасових об’єктів торгівлі на території загального користування працівниками 
департаменту адміністративних послуг щонеділі надається інформація, щодо 
надання погодження (дозволу) на розміщення зазначених об’єктів торгівлі. У разі 
відсутності погоджень на розміщення об’єкту торгівлі департаментом оперативно 
надається інформація для притягнення правопорушників до адміністративної 
відповідальності.

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.

Також, у 2016 році вперше муніципальною поліцією підготовлено та підписане 
міським головою розпорядження від 23.02.2016 р. №52-р «Про організацію та 
проведення операції «Первоцвіт-2016» в період з 01 березня по 15 квітня було 
проведено профілактичні заходи щодо недопущення незаконного збору і торгівлі 
ранньоквітучими рідкісними видами дикоростучих рослин, які занесені в Червону 
книгу України.

Під час проведення заходів на громадян, які здійснювали продаж ранньоквітучих 
рідкісних видів дикоростучих рослин було складено 56 адміністративних протоколів 
за ст.152 КУпАП та 4 адміністративних протоколів за ст.160 КУпАП. У 
правопорушників вилучено 16 тисяч стебел,

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

Відповідно розпорядження міського голови від 25.03.2016 р. №100-р та від 
08.09.2016 р. №285-р. «Про створення робочих груп протидії спалювання відходів 
рослинного походження та інших правопорушень на об’єктах благоустрою міста» 
працівниками муніципальної поліції організовані та проведені профілактичні заходи 
по протидії спалювання відходів рослинного походження.

Зазначені заходи проводились у період:
- з 04 по 30 квітня 2016 року (задіяно 11 робочих груп);
- з 19 вересня по 14 листопада 2016 року (задіяно 8 робочих груп).
Для протидії спалювання відходів рослинного походження в перше 

використовувалась безпілотна літальна авіація, яку надавали громадська 
організація «Явір».



В зазначених заходах прийняли участь працівники муніципальної поліції, 
керівництво АСОН та квартальних комітетів та автотранспорт виконавчих органів 
міської ради та комунальних підприємств,

У 2016 році працівниками муніципальної поліції на громадян, які спалювали 
відходи рослинного походження складено 142 протоколів про адміністративні 
правопорушення за ст. 152 КУпАП.

Зазначені заходи сприяли збільшення вивозу опалого листя з приватного сектору 
забудови.

Проведення заходів неодноразово висвітлювалось в засобах масової інформації.

12. Взаємодія з правоохоронними органами з питань попередження та 
припинення правопорушень у сфері благоустрою

12.1. Працівниками муніципальної поліції у 2016 році спільно з 
працівниками національної поліції приймалась участь у забезпечені публічного 
права у нижче зазначених громадських місіях.

- Охорона громадського порядку під час святкування новорічних свят (вул. 
Соборна -Новорічне містечко, ЦПКіВ);

- Охорона громадського порядку під час Водохреща (Вишенське озеро);
- Охорона громадського порядку під час святкування Дня Перемоги (вул. 

Соборна, ЦПКіВ);
- Охорона громадського порядку під час святкування Дня Європи (вул. 

Соборна, ЦПКіВ);
- Охорона громадського порядку під час святкування Дня прапора (вул. 

Соборна, ЦПКіВ);
- Охорона громадського порядку під час святкування Дня міста (вул. Соборна, 

ЦПКіВ);
- Охорона громадського порядку у поминальні дні на кладовищам міста (вул. 

О.Кобилянської).
12.2. За проханням 4 міжрегіонального управлінням по протидії 

наркозлочиності працівниками муніципальної поліції проведено 12 спільних рейдів. 
В результаті чого працівниками національної поліції порушено 6 кримінальних 
проваджень,

12.3. Спільні заходи с патрульною поліцією проведено 56 рейдів щодо фіксації 
розміщення автотранспортних засобів на території зелених насаджень, місцях не 
передбачених для стоянок.

12.4. Відповідно розпорядження міського голови від 23.05.2016 року №177-р. 
«Про створення робочої групи по перевірці дотримання вимог чинного 
законодавства при наданні послуг з перевезень пасажирів легковими таксі» 
працівниками муніципальної поліції прийнято участь у 24 рейдових перевірках.

12.5. Протягом 2016 р. працівники муніципальної поліції прийняли участь у 78 
спільних перевірках з Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області та 
Управлінням Держпродспоживслужби у м. Вінниці, щодо дотримання суб’єктами 
господарювання та громадянами вимог законодавства про відходи, охорону 
атмосферного повітря.

12.6. За 2016 рік в Головне управління національної поліції у Вінницькій області 
направлено 25 звернень, щодо незаконного здійснення стихійної торгівлі 
продуктами харчування на території міста, та торгівлі автотранспортом на узбіччі по 
вул. Тиврівське шосе, розміщення об'єктів надання комерційних послуг (Батути, 
мобільні кав’ярні, тощо).



12.7. В управління патрульної поліції м. Вінниця направлено 14 листів 
інформаційного характеру, щодо вчинення громадянами порушень вимог «Правил 
дорожнього руху України» а саме по факту паркування автотранспорту на 
територіях зелених насаджень та тротуарах прибудинкових територій.

13. 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 2016 році була направлена на незаконне розміщення 
спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та рекламних оголошень на об’єктах 
благоустрою (електроопори, фасади будинків, зупинки громадського транспорту, 
деревах).

У 2016 році суб’єктам господарювання надано 176 приписів на демонтаж 
незаконно розміщених рекламних засобів та складено 53 адміністративних 
протоколів.

14. Інші заходи, які направлені на виконання завдань Програми

14.1. Здійснення контролю в громадському транспорті міста

В період з 01 жовтня по 12 грудня 2016 року працівники муніципальної 
поліції за проханням КП «Вінницької транспортної компанії» проводились 
спільні заходи щодо виявлення громадян, які надають для безоплатного проїзду 
підроблені посвідчення. В результаті зазначеної роботи було виявлено, нижче 
зазначену кількість підроблених посвідчень та на правопорушників накладено 
штрафів.______________________ __________________________________
№п Проведено перевірок 

громадського транспорту
Виявлено
підроблених
документів

Накладено
штрафів

1 2500 124 2400

14.2. Запровадження велопатрулів на території міста
У 2016 році закуплено 8 велосипедів та формений одяг для велосипедистів та 

запроваджено 4мобільних веломаршрутів для охорони публічного права на 
території міста, а саме:
- Маршрут №1 (вул. Пирогова, вул. Соборна, ЦПКіВ);
- Маршрут №2 (вул. А. Первозванного (Парк відпочинку Дружби народів), вул. 
600 річчя);
- Маршрут №3 (вул. Київська, Стрілецька)
- Маршрут №4 (проспект Юності, Космонавтів, вул. Хм.Шосе)

14.3. Запровадження онлайн спілкування з мешканцями міста

Для оперативного реагування порушень Правил благоустрою території міста 
Вінниці муніципальною поліцією запроваджено через мобільний додаток «Вайбер» 
онлай-спількування з громадянами, які є небайдужими до порушень порядку на 
території міста. Зазначене запровадження онлайн спілкування надає можливість



оперативного прийняття рішення по наданих громадянами фактам. Починаючи з 01 
листопада до муніципальної поліції через мобільний додаток поступило 210 
повідомлень (фото та опис події). Із них по порушенням благоустрою- 174 та 36 по 
порушенням Правил дорожнього руху.

14.4. Висвітлення в засобах масової інформації роботу муніципальної 
поліції

Проведення заходів щодо контролю стану благоустрою території міста 
Вінниці постійно висвітлюється в засобах масової інформації, а саме:

- Вінницьке державне телебачення - (висвітлення проблеми забруднення водних 
об’єктів, проведення санітарного очищення міста в ході акцій «Студентська молодь 
Вінниці за чисте довкілля», «Дня довкілля», операція «Первоцвіт 2016»),

- ТРК «ВІТА» - (висвітлення проблеми забруднення водних об’єктів, проведення 
санітарного очищення міста в ході акцій«Студентська молодь Вінниці за чисте 
довкілля», «Дня довкілля», здійснення покосу трави суб’єктами господарювання та 
комунальними службами, протидія стихійній торгівлі, заходи по протидії 
спалювання відходів рослинного походження у не відведених місцях);

- ТРК «Місто над Бугом» - (висвітлення проблеми забруднення водних об’єктів, 
проведення санітарного очищення міста в ході акцій «Студентська молодь Вінниці за 
чисте довкілля», «Дня довкілля», операція «Первоцвіт2016»

- «№д¥зОпе Україна» операція «Первоцвіт2016».

14.5. Проходження виробничої практики учбовими закладами міста на базі
муніципальної поліції

З метою профілактики правопорушень у сфері благоустрою міста та 
ознайомлення студентів учбових закладів міста з роботою виконавчих органів 
міської ради у покращені міського простору в підтримані чистоти та порядку 
муніципальна поліція відповідно договору з Вінницьким аграрним університетом та 
Вінницьким соціально-економічним інститутом вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в травні провела 
двох недільні практичні заняття. Під час проведення практичних занять студенти 
вузів спільно з працівниками муніципальної поліції проводили обстеження водних 
об’єктів міста, території лісових масивів, а також знайомились з порядком надання 
приписів та складання адміністративних протоколів.

14.6. Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у
створені муніципальної поліції

Працівниками муніципальної поліції у 2016 році надано 6 консультацій 
представникам наступних міст: Чорноморське - Одеської області, Нікополь- 
Дніпропетровської області, Олександрії - Кіровоградської області, Дружківці - 
Донецької області, Чернігові, Івано-Франківську по створенню муніципальних 
поліції.

Також, особисто було презентовано роботу муніципальної поліції в Бару 
та Ладижені Вінницької області. Для підготовки кадрів для працівників 
муніципальної поліції Бару та Ладижена проведено 2 (двох) недільне стажування 
кандидатів на посади.



14.7. Отримання передового досвіду роботи муніципальної поліції міста
Риги, Латвії

На запрошення муніципальної поліції м. Риги жовтні 2016 року працівники 
муніципальної поліції Вінницької міської ради в складі начальника Гайовика В.О., 
першого заступника начальника Манзюка О.С. та заступника начальника відділу 
Чигура В.М. було здійснено виїзд в Латвійську республіку. В місті Ризі працівники 
муніципальної поліції м. Вінниці ознайомились з структурою муніципальної поліції, 
технічним забезпеченням, здійсненням контролю за станом благоустрою території 
міста Риги, охорони громадського порядку, захисту справ споживача, охороною 
водних об’єктів, профілактики правопорушень неповнолітніми.

На сьогодні із роботи муніципальної поліції проваджений онлайн-спілкування з 
громадянами за допомогою мобільного додатку «Вайбер».

15. Загальні результати роботи муніципальної поліції за 2016 рік.

№
п/п

П о к а зн и к и 2 0 1 6

1. Кількість перевірок 29697

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

6258

2.1. Комунальним підприємствам 2682
2.2. Керівникам підприємств, ФОП 2689
2.3. Громадянам 887

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

1076

3.1 на посадових осіб, ФОП 269
3.2 на громадян 807

4 Кількість протоколів наданих на розгляд  адмін комісіям: 1076

4.1 Адмінкомісія при виконкомі ВМ Р 902
4.2 Інш і адмінкомісії 174

7
Сума нарахованих штрафів міською адміністративною
КОМІСІЄЮ ^ - 5=====-^

553275
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