Шановні депутати!
До Вашої уваги та розгляду виносяться питання про створення КВ
«Муніципальна варта».
Питання важливе і на сьогоднішній час дуже актуальне.
Розв’язання
проблем стихійної торгівлі, благоустрою та інших,
пов’язаних з ними питань, вимагають термінового вирішення.
Раніше значну допомогу з розгляду даних питань нам надавали
працівники поліції та ДАІ, проте тепер, у зв’язку з переформуванням
діяльності органів МВС, ця співпраця практично припинилась.
Двічі на тиждень, щотижнево проводились спільні рейди по місцях
стихійної торгівлі, порушення благоустрою, що давало позитивні результати.
На даний час боротьбу зі стихійною торгівлею здійснює один інспектор
з благоустрою. В результаті вул. Соборна поповнилась додатковими 50-ма
несанкціонованими місцями торгівлі. Приїжджають з інших міст і районів, де
правила благоустрою більш контрольовані.
Сьогодні маємо нову поліцію та одного працівника ДАІ на район, яким
наголошено на самому високому рівні, що питання несанкціонованої торгівлі
та благоустрою є компетенцією органів місцевого самоврядування.
Дуже складно просувається процес із укладання договорів на вивіз ТПВ.
У цьому напрямку здійснюється щоденна робота, є певні результати, проте
ще є проблеми і труднощі.
На запрошення міського голови, місто Бар відвідало керівництво
муніципальної поліції обласного центру, на даній зустрічі були присутні й
депутати міської ради. Результати роботи муніципальної поліції з часу її
створення суттєві. Досвід Вінниці переймають і великі, і маленькі міста
України, бо дійсно є чому вчитись.
Як приклад – на сьогодні 95% мешканців приватного сектору м. Вінниці
мають договори на вивіз ТПВ з 23000 приватних осель. 5% - це оселі, в яких
ніхто не проживає. Це не досягнення підприємства «ЕкоВін», це результати
роботи муніципальної поліції.
Основні напрямки роботи і сфери впливу:
1. благоустрій міста,
2. екологія,
3. поводження з ТПВ,
4. захист прав споживачів,
5. громадський порядок і громадська безпека,
6. використання та охорона земель, інших природних ресурсів,
7. містобудування.
Персонал – начальник і три інспектора.
Інспектор з благоустрою міської ради, майстер з КП входять у штат.
Фінансова складова:
2 додаткових одиниці – з/п 3тис.грн.
Результатом роботи мають бути додаткові 20-30 тис.грн. щомісяця: вивіз
ТПВ + адмінштрафи – хоча на цьому наголос не робимо.

