
Звіт про роботу КП «Муніципальна поліція»
період з 01.01.2016 по 01.09.2016

Комунальне підприємство Прилуцької міської ради «Муніципальна поліція» було
створено  та  затверджено  рішенням  міської  ради  (73  сесія  6  скликання)  від
29.08.2014 року, дата державної реєстрації 04.09.2014 року.

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Муніципальна поліція має у своєму складі 10,5 штатних одиниць:
- Начальника Муніципальної поліції;
- Заступника начальника Муніципальної поліції;
- Інспекторів Муніципальної поліції (8 чоловік);
- бухгалтера.

У  своїй  діяльності  КП  «Муніципальна  поліція»  керується  Конституцією
України,  Законами  України  «Про  місцеве  самоврядування»,  «Про  благоустрій
населених  пунктів»,  «Про  відходи»,  Кодексом  України  про  адміністративні
правопорушення,  Правилами благоустрою території  міста  Прилуки,  рішеннями
міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом і
іншими нормативними актами.

Муніципальна  поліція  є  уповноваженим  представником  Власника  в  сфері
дотримання та виконання вимог законодавства про благоустрій населених пунктів.
Права і обов’язки Муніципальна поліція набуває з дня державної реєстрації.

Муніципальна  поліція  в  межах,  встановлених  законодавством,  самостійно
несе  відповідальність  за  своїми  зобов’язаннями  в  межах  належного  їй  майна
згідно з законодавством.

Муніципальна  поліція  є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,
розрахунковий  та  інші  рахунки  в  установах  банків,  круглу  печатку  з  власним
найменуванням,  штампи,  бланки,  власну  емблему,  іншу  атрибутику  юридичної
особи.

Обов`язки та робота КП «Муніципальна поліція»

КП  «Муніципальна  поліція»  у  своїй  повсякденній  роботі  займається
наступним:

- Розглядом звернень підприємств, установ організацій, фізичних та юридичних
осіб (за звітний період розглянуто 215 усних звернень, та 68 письмових заяв);

- виконує доручення  та  розпорядження міського голови (за  звітний період
виконано 47 доручення);

- Складанням  актів та  адміністративних  протоколів  за  порушення
законодавства з питань благоустрою, екологічної безпеки, стихійної торгівлі тощо
(за  звітний  період  було  складено  179 адміністративних  протоколи,  з  них  138
протоколи  направлено  до  адміністративної  комісії  виконавчого  комітету
Прилуцької  міської  ради  та  41 направлено  для  прийняття  рішення  за  місцем
проживання правопорушника, винесено 54 приписи та 737 попереджень; Штрафи
за порушення правил благоустрою міста Прилуки становлять від 340-1360 грн., на



громадян  та  850-1700 грн.,  на  посадових  осіб,  громадян-суб`єктів
господарювання.

- контролем  за  здійсненням  заходів  недодержанням  правил  щодо
забезпечення чистоти і порядку у місті;

- проведенням  профілактичних  бесід  з  громадянами  щодо  недопущення
порушень  у  сфері  благоустрою  м.  Прилуки,  вразі  нереагування  особи
правопорушника на недоліки та порушення правил благоустрою відносно нього
складається адміністративний протокол;

Співпраця КП «Муніципальна поліція»

У  своїй  сфері  діяльності  КП  «Муніципальна  поліція»  співпрацює  з
наступними організаціями:

- КП «Послуга»;
- КП “Прилукитепловодопостачання”;
- Санітарно – екологічним контролем Прилуцької міської ради;
- Працівниками підприємства було забезпечено охорону громадського порядку

під час проведення свят);
- З  головами  комітетів  самоорганізації  населення  (реагування  на  усні  та

письмові звернення громадян щодо порушення правил благоустрою, паркування
автомобілів  на  територіях  зелених  насаджень  на  власників  складено  52
адміністративних протоколів,  складування відходів, гілля у не відведених місцях
та  будівельних  матеріалів  складено  7 протоколів,  за  спалювання  відходів  та
рослинних решток складено 3 протоколи, за утримання об’єктів благоустрою у не
належному стані, невжиття протиожеледних заходів складено 11 протоколів, миття
автомобілів на територіях зелених насаджень складено 4 протоколи, за самовільне
зайняття  земельної  ділянки  під  городництво  складено  6 протоколів, також  за
розклеювання  оголошень  та  інформаційно-агітаційних  плакатів,  реклам  у
невизначених спеціально для цього місцях за розміщення реклами щодо купівлі
волосся  складено  34 протоколи,  але  є  проблема  в  тому  що  виконавця
розклеювання  за  скоєнням  правопорушення  важко  застати,  а  замовники  в
основному  з  інших  міст.  Законодавством  встановлені  певні  обмеження,  які
захищають  правопорушника  так  наприклад:  адміністративний  протокол
складається тільки на місці і у присутності правопорушника, суттєве обмеження
по  інформації  на  особу,  яка  вчинила  адміністративне  правопорушення.  Також
байдужість мешканців міста — не бажають бути свідками або свідчити.

Форма роботи КП «Муніципальна поліція»

- Проведення рейдів щодо здійснення контролю за дотриманням мешканцями
міста Прилуки прибудинкової території в належному вигляді;

- Недопущення випадків несанкціонованої торгівлі в місцях непристосованих
для цього, проведення рейдів по можливих місцях їх розташування ( за звітний
період було складено 62 протоколів за порушення правил торгівлі);

- Реагування та виїзди на виклики громадян, про скоєння адміністративних
правопорушень;



- Крім того,  проводиться профілактична робота  щодо недопущення фактів
вчинення адміністративних правопорушень;

- Також,  працівниками  підприємства  забезпечується  охорона
адміністративного  приміщення  міської  ради  за  адресою:  м.  Прилуки,  вул.
Київська, 281.
 

Висновки по формі роботи.

Правопорушення  по  порушенню  правил  благоустрою  мешканцями  міста
Прилук скоюються з наступних причин:

- Відсутність правових знань мешканців;
- Впевненість в безкарності в сподіванні уникнути покарання;
- Особиста невихованість;
- Небажання чистоти та порядку як протест, виклик;

Плани на майбутнє.

- Спільно з  працівниками Прилуцького відділу поліції  посилити контроль,
щодо запобігання стихійної торгівлі на території м. Прилук;

- Спільно  з  головним  спеціалістом санітарно-екологічного  контролю
Прилуцької міської ради продовжувати здійснювати  рейди в кожному мікрорайоні
м.  Прилук,  щодо  виявлення  порушень  «Правил  благоустрою  території
м. Прилуки»;

- Проводити  вдосконалення  навиків  та  професійного  саморозвитку
працівників КП «Муніципальна поліція».

 
Начальник
КП «Муніципальна поліція»                                                                    М.М. ІВАНИК


