СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Комунального закладу Барської міської ради
«Муніципальна варта»
на 2017-2020 рік

м. Бар

Розділ 1. Загальна інформація про підприємство.
Назва підприємства
(зазначається повна назва
підприємства).
Місцезнаходження (адреса
підприємства)

Комунальний заклад Барської
міської ради «Муніципальна варта»

1.3

Орган управління

Виконавчий комітет Барської
міської ради

1.4

Види діяльності

Комунальне управління загального
характеру

1.6

Фінансовий результат

Заклад фінансується з місцевого
бюджету під фактичні видатки.

1.7

Рентабельність
підприємства

Рентабельність не визначається, так
як не здійснюється господарська
діяльність

1.1

1.2

23000 м. Бар,
вул. Героїв Майдану, буд.6

Розділ 2.
Аналіз підприємства
Підпункт №1
сильні сторони
1.
2.
3.

Запроваджена дієва система контролю санітарної очистки території міста
із залученням різних верст населення.
Сформовано позитивний імідж муніципальної варти
Відпрацьований дієвий механізм ліквідації стихійної торгівлі у
невстановлених для цього місцях
Підпункт №2
слабкі місця

1.
2.

Не врегульовано за законодавчому рівні повноваження та соціальний
захист працівників муніципальної варти
Система притягнення правопорушників у сфері благоустрою потребує
змін на законодавчому рівні

Підпункт 3
можливості
1.

2.

Впровадження новітніх технологій при здійсненні контролю за станом
благоустрою території міста:
 використання програмного мобільного додатку до телефонів
працівників, що дозволяє мешканцям міста пересилати фото та
відеоматеріали по порушенню законодавства у сфері благоустрою;
 використання безпілотних літальних апаратів;
 приєднання до камер відео спостереження, що встановлені
міською радою на вулицях міста;
 використання вело транспорту.
Підвищення фахового навчання працівників:
- створення в учбовому закладі міста відділень по вивченню
муніципального (комунального) права.
Підпункт 4
загрози.

1.

Припинення бюджетного фінансування Програми «На варті міського
порядку на 2016-2017 р.р.»

Розділ 3. Аналіз успішних закордонних практик
№п Назва
Назва органу
Завдання
держави
1
Естонська Муніципальна
Повноваження:
 здійснення контролю за
Республіка поліціяТаллінна–
муніципальний орган
виконанням місцевих нормативноміської ради з 2005 року
правових актів;
(визначено на
законодавчою рівні)
 здійснення контролю за
громадським порядком;
 захист прав споживачів і
проведення перевірок виконання
правил торгівлі;
Латвійська Муніципальна поліція
Республіка Риги- муніципальний
орган міської ради з
1990 року
(визначено на
законодавчою рівні)

 охорона власності міста;
 виявлення порушень правил
паркування;
 здійснення контролю за
утриманням домашніх тварин;

 тимчасове регулювання руху
транспорту у разі порушення руху
на дорогах.
2

3

4

Республіка Міська стража
Варшави(муніципальна
Польща
поліція) муніципальний
органз 1997 р.
(визначено на
законодавчою рівні)
Міська поліція
Чеська
Республіка Праги(муніципальний
орган з 1991 р.)
(визначено на
законодавчою рівні)
Словацька Міська поліція
Республіка Братислави
(муніципальний орган з
1991 р.)
(визначено на
законодавчою рівні)

Повноваження:
 захищати
мир і
громадських місцях;

порядок

у

 контролювати і приймати відповідні
заходи, щоб забезпечити чистоту і
зовнішній вигляд міста;
 вживати заходів для зменшення
наслідків деградації навколишнього
середовища, зокрема, погіршення
міської зелені, природних об'єктів,
лісових парків і забруднення води;
 запобігання створення незаконних
звалищ.

Розділ 4. Стратегічне бачення розвитку закладу.
№п
Назва стратегічного бачення
1.
Збереження
довкілля, об’єктів благоустрою для їх раціонального
використання з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності
громадян
2.
Провадження передового досвіду роботи по забезпеченню дієвого
контролю за станом благоустрою території міста
3.
Підвищення свідомості громадян, щодо необхідності дотримання чинного
законодавства у сфері благоустрою міста
4.
Взаємодія з виконавчими органами міської ради, комунальними
підприємств, іншими державними установами, громадянами щодо
виконання вимог законодавства у сфері благоустрою, торгівлі,
поводження з відходами, розміщення зовнішньої реклами
5.
Кваліфіковані та освіченні кадри
Розділ 5. Зв’язок зі СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ БАР- 2020.
Стратегія розвитку закладу відповідає Стратегії розвитку Бар-2020:
Стратегічна ціль. Місто комфортне для проживання.

Оперативна ціль. Чисте місто
Очікувані результати виконання заходів:
1. Значне поліпшення довкілля на території міста.
2. Місто буде мати задовільний санітарний стан і буде привабливим для
туристів і городян.
3. Значно зменшиться кількість стихійних звалищ на території міста.
4. Збільшиться кількість зелених зон відпочинку для населення.
5. Відсутність на території міста випадкових сміттєзвалищ.
Розділ 6. Стратегічні пріоритети розвитку підприємства до 2020 року
№
п

1

2

Пріоритет

Кваліфіковані
та досвідчені
кадри

Сталий
екологічний
розвиток

Стратегічна
ціль

Підвищення
кваліфікованих
знань
працівників

Охорона та
збереження
водних
об’єктів,
атмосферного
повітря

Заходи
Створення в Барському
гуманітарно-педагогічному
коледжі ім.Михайла
Грушевського напрямку по
вивченню муніципального
права
Проведення занять,
тренінгів
Запровадження передового
досвіду роботи
Проведення заходів, щодо
перевірки утримання
прибережно-захисних смуг
водних об’єктів
Організація заходів, щодо
санітарної розчистки
джерел, що живлять річки
Проведення заходів щодо
недопущення спалювання
відходів, що призводять до
забруднення атмосферного
повітря
Організація взаємодії між
суб’єктами моніторингу та
контролю стану довкілля
(міська СЕС, екологічна
організація, громадські
екологічні організації)
Запровадження контролю за
вивозом та утилізацією
рідких побутових відходів з

Орієнтовні
терміни
виконання

2017

постійно
постійно
постійно

постійно
постійно

постійно

постійно

Поліпшення
санітарного
стану міста

Охорона
зелених
насаджень

приватного сектору забудови
де відсутнє централізоване
каналізування
Проведення акцій
«Студентська молодь Бару за чисте довкілля»,
«Дня довкілля»
Здійснення контролю за
вивезенням твердих
побутових відходів,
укладання договорів
юридичними та фізичними
особами

Проведення перевірок
утримання зелених
насаджень
Виявлення та оперативне
реагування на порушення
Забезпечення
законодавства у сфері
контролю за
благоустрою
додержанням
Надання приписів та
Правил
складання адміністративних
благоустрою,
протоколів
торгівлі
Розгляд звернень громадян
Прийняття участі в
Формування у проведені семінарів,
мешканців
наукових конференцій,
активної
виступи в закладах освіти та
громадської
інших установах міста
позиції щодо Використання соціальної
збереження
реклами на тему
довкілля,
додержання законодавства
об’єктів
та у сфері благоустрою
елементів
Висвітлення в засобах
благоустрою
масової інформації
результатів роботи закладу

постійно

постійно

постійно
постійно
постійно
постійно

постійно

постійно

