Звіт
за виконану роботу КЗ БМР «Муніципальна варта»
за період з 20.06.2016 по 05.05.2017р.
Відповідно до статуту комунального закладу «Муніципальна варта», затвердженого
на 20 сесії Барської міської ради 7 скликання від 03 листопада 2016 року заклад є
комунальним некомерційним закладом, належить до комунальної власності територіальної
громади міста.
За час роботи начальником закладу було проведено 3 виступів на радіо та
опубліковано 12 статей в ЗМІ, зокрема газета « Барчани» та « Подільский край» на тему
діяльності комунального закладу «Муніципальна варта», також була проведена зустріч з
учнями першої школи на тему «Молодь за чисте довкілля».
Створено та затверджено механізм прийому та реагування на заяви, скарги,
запити,звернення громадян та депутатів згідно чинного законодавства. Відповідно до
звернень громадян ліквідовано стихійне сміттєзвалище за адресою м. Бар вул.
Чернишевського між буд. № 2 та №4 , вул. Каштанова КТП № 43, вул. Садова – навпроти
гаражів, вул. Арсенальна – навпроти консервного заводу. Всього за період роботи закладу
надійшло 36 письмових звернень.
За нашої ініціативи, інспекторами закладу проведено інвентаризацію торгівельних
точок, які знаходяться на території міста Бар, відвідано 295 фізичних осіб підприємців та
проведено бесіди стосовно профілактики порушень правил благоустрою м. Бар та
відповідальності у випадку порушень цих правил. Треба зауважити що завдяки проведеній
роботі інспекторів переважна більшість (близько 80 відсотків) встановили куточки
споживачів та книги скарг та пропозицій, що передбачено законодавством.
Керівництвом закладу розроблений план проведення рейдів. Ціллю рейду є
попередження порушення у сфері правил благоустрою м. Бар та їх фактичне виявлення, а
саме:
- п 6.5.4 (розміщення будівельних матеріалів, будівельного сміття на прибудинковій
території)
- п 6.9.5 ( знищення бур’янів та скошування трави)
- п 5.2 (зобов’язання осіб про укладення договорів на вивіз ТПВ)
Інспекторами КЗ БМР «Муніципальна варта» були проведені планові рейди по вулицях :
Вишнева, Зарічна, Б.Претвича, Твардовского, Машинобудівників, Галицьких Вояків,
Ю.Словацького, Марка Вовчка, Чехова, Плотинна, Монастирська, Стуса, Каштанова,
Першотравнева, Героїв Майдану, Коцюбинського, Лесі Українки, Медвецького,
Європейська, Пушкінська, Руданського, Злагоди, Войни, Ломоносова, Визволителів,
Герасимчука, Довженка, Гончарна, Буняковського. До рейду було залучено депутатів
минулого скликання Барської міської ради, як громадських спостерігачів. За результатами
рейдів було винесено 280 усних попереджень та складено 48 приписів, 2 протоколи про
порушення правил благоустрою м. Бар.
Силами інспекторів закладу «Муніципальна варта» проводиться боротьба зі стихійною
торгівлею на території м. Бар та роз’яснення про недопустимість проведення торгівельної
діяльності без дозвільних документів, зокрема перехрестя вул. Каштанова - вул. Героїв
Майдану та вул. Святого Миколая ( навпроти автовокзалу), за результатами проведеної роботи
було складено 6 приписів. Припинено стихійну торгівлю на вказаних вулицях.
Інспекторами КЗ БМР «Муніципальна варта» були проведені планові рейд по вул.
Соборна, Каштанова, Героїв Майдану,Бони Сфорци, Стельмаха. До рейду було залучено

представника КП «Барб - благоустрій» Римара А.А. Метою рейду було перевірка дотримання
правил благоустрою м. Бар п.8.6 (заключення договорів на вивіз ТПВ). За результатами рейду
було винесено 10 приписів та 3 протоколи, також на місці заключені 7 договорів на вивіз
ТПВ. Всього за період роботи за допомогою закладу було заключено з суб’єктами
підприємницької діяльності 28 договорів на вивіз ТПВ.
Інспекторами виявлено відсутність люків оглядових колодязів підземніх комунікацій по
вул. Героїв Майдану, Леонтовича,Європейська,Бони Сфорци, М.Туніка відповідно до
виявлених порушень складено 5 приписів.
Також почастішали випадки спалювання відходів промислового, побутового походження
трави, листя, гілок (костри), у зв’язку з чим інспектори проводили вечірні рейди з метою
виявлення порушень та їх попередження. За результатами рейдів винесено 20 усних
попереджень та складено 11 приписів та 6 протоколів.
У зв’язку з погіршенням дотримання правил дорожнього руху водіями в місті,
комунальним закладом ініційовано спільні рейди с працівниками місцевого відділу поліції,
метою рейдів є виявлення злісних порушників ПДР та притягнення до адміністративної
відповідальності. За участю інспекторів закладу працівниками поліції складено 53
адміністративних протоколів на порушників правил ПДР. Окрім цього працівники закладу
спільно з працівниками Національної поліції приймали участь у розкритті двох злочинів
передбачених ст. 309 КК України ( порушення правил обігу наркотичних засобів), ст.187 КК
України (розбій).
Також слід зазначити, що силами інспекторів комунального закладу проводилась охорона
майна громадян, потерпілих внаслідок пожежі багатоквартирного будинку по вул. Бони
Сфорци,
охорона громадського порядку під час святкувань до дня міста та всіх
загальноміських заходів, що проводяться на території міста ( виставки,збори,концерти).
Силами інспекторів проведено ревізію розташування рекламних щитів (білбордів) на
території міста розроблено електрону базу з фото фіксацією та прив’язкою до місцевості, за
допомогою бази виявлені боржники.
Комунальний заклад «Муніципальна варта» є співініціаторами та активними учасниками
запровадження на території міста Бар платформи «Відкрите місто», за допомогою якої
мешканці міста можуть повідомляти про виявлені порушення он-лайн. Запровадження цієї
платформи підвищує оперативність та швидкість реагування усіма комунальними
підприємствами міста.
Враховуючи набутий досвід та практичні навички отримані інспекторами під час роботи
закладу було прийнято рішення про розробку нових правил благоустрою міста. На даний час
правила розроблені та знаходяться в процесі прийняття.
У зв’язку з збільшенням порушень стосовно розклеювання оголошень в невстановлених
місцях КЗ «Муніципальна варта» внесено пропозицію на розгяд виконавчого комітету
Барської міської ради про встановлення додаткових дошок оголошень на території міста,
силами інспекторів проведений рейд та надано фотоматеріали з прив’язкою до місцевості
місць можливих для встановлення дошок оголошень у кількості 30 штук.
У весняний період з метою проведення місячника прибирання міста інспекторами
відвідано 85 підприємств та установ, надано листи зі схемою прибирання міста з метою
впорядкування та санітарного очищення території, також проведена перевірка виконання
підприємствами вказаних вимог.
Також у зв’язку з переходом орнітологічного заказника «Барський» до міської громади,
інспектори беруть активну участь у боротьбі із незаконним виловом риби, а саме проводились
нічні зимові рейди разом з інспекторами рибнагляду та представниками поліції, участь в
обговореннях проблем з активістами та представниками громадських об’єднань щодо

поліпшення ситуації навколо ставу. Проводиться постійна допомога інспектору з охорони
природи та водних ресурсів з виявлення незаконного вилову риби та торгівлі рибою.
Враховуючи наведене слід зазначити і негативні сторони роботи а саме, у зв’язку з малою
кількістю інспекторів фактично кожен інспектор відпрацьовує 6 днів в тиждень, при цьому
маючи постійні вечірні та нічні чергування та виклики, що суттєво погіршує фізичний та
моральний стан працівників.
За зверненням юридичного відділу міської ради інспектори сприяли поверненню
заборгованості по сплаті за оренду земельних ділянок громадянами міста у сумі 51000 тисяча
гривень.
Також інспектори сприяли частковому погашенню заборгованості по ФОП Бондарчуку
С.В за встановлені рекламоносії на території міста у сумі 19000 грн.
Всього за період роботи комунального закладу «Муніципальна варта» відвідано 510
домоволодінь, винесено
470 усних попереджень,
складено 140 приписів та 18
адміністративних протоколів на суму 7310 грн., з них 4 закрито згідно ст.22 КУпАП, 2
сплачено на суму 1190 грн, інші знаходяться на виконанні ДВС.
Приписи на керівників підприємств.
Бар-благоустрій – 1
Будинкоуправління – 2
Водоканал – 2
Укртелеком – 4
РЄС -1
УПФУ -1
Куратор відділу Гвоздяр Ю.В. Згідно статуту власником є Барська міська рада, орган
управління –виконавчий комітет.
Надбавка за інтенсивність роботи 12 % згідно колективного договору та галузевої угоди
ЖКГ в сумі 386 грн кожному співробітнику
Загальна сума преміювання працівників з 01.01.2017 по 01.05.2017
Воробйов 2810 грн.
Чубар 2529,79 грн.
Сопко 350,19 грн.
Хмарський 2155 грн.
Канцтовари 4121,65 грн. за 2016 рік
Форменний одяг 16464 грн
Комп'ютер та принтер 13 320 грн. ( 2016р.)
З 1 січня по 01 травня 2017 року додаткових витрат (телефон, ком.послуги) не було.

Електрона адреса: municipalnavartabar@gmail.com

