
Програма діяльності комунального закладу Барської міської ради 

Муніципальна варта на 2021 рік 

Дана програма розроблена відповідно до Статуту КЗ БМР «Муніципальна 
варта» і передбачає заходи щодо зміцнення матеріальної бази, поліпшення 
фінансового стану комунального закладу. 

Правовою основою діяльності Муніципальної варти є Конституція України, 
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», Кодекс 
України про адміністративні правопорушення, Цивільним та Господарським 
кодексами України, нормативно - правовими актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Правила благоустрію 
території міста Бар, Статутом територіальної громади міста Бар. 

І. Оцінка економічного стану, підсумки діяльності підприємства за 2020р. 
За 8 місяців 2020 року комунальний заклад Барської міської ради 

«Муніципальна варта» працював з кошторисами затвердженими сесією 
міської ради. 

Структура фінансових надходжень до комунального закладу за 8 місяців 
2020 р. така: 

- Бюджетні асигнування (міська рада) за 8 місяців - 400000,00 грн. 
Видатки закладу за 8 місяців 2020 року: 

- Заробітна плата - 308313,49 грн. 
- Нарахування на заробітну плату - 67829,07 грн. 
- Комунальні платежі - 1870,73 грн. 
- Інші -21986 ,71 грн. 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

Муніципальна поліція є уповноваженим представником Барської міської 
ради в сфері забезпечення законних прав, обов'язків та свобод особистості, 
охорони її честі і гідності, відчуття реального поліпшення громадської 
безпеки. Вирішення проблем забезпечення правопорядку в нових умовах 
значним чином залежить від чітко налагодженої роботи різнопланової 
діяльності муніципальної поліції. Головними аспектами цієї діяльності є: 
забезпечення громадського порядку та безпеки; робота з профілактики 
правопорушень. 

3. Мета Програми 

Метою Програми КЗ БМР «Муніципальна варта» на 2021 рік (далі 
Програма) є підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, 
посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, 



виконання правил з питань благоустрою м. Бар, підвищення ефективності 
реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і подій. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів га 
джерел фінансування 

Фінансування заходів, щодо виконання Програми, здійснюється в 
Порядку, визначеному нормативно-правовими актами, на підставі наданих 
комунальним підприємством клопотань з наведеними обґрунтуваннями щодо 
необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів міського 
бюджету. Матеріально-технічне забезпечення муніципальної поліції, оплата 
праці та нарахувань на заробітну плату працівників, оплата вартості 
використаних товарів, послуг та інших видатків здійснюється за рахунок 
коштів міського бюджету. 

5. Основні завдання та напрямки реалізації Програми. 
Основними завданнями Програми є: забезпечення виконання рішень 

міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються громадського 
порядку та безпеки життєдіяльності громадян, дотримання правил з питань 
благоустрою, торгівлі, паркування автотранспорту, підтримання в належному 
санітарному стані території міста; участь в забезпеченні громадського 
порядку під час проведення масових акцій; участь в забезпеченні виконання 
рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо розміщення 
рекламних матеріалів. 

Очікувані результати. 

Реалізація Програми дозволить: підвищити рівень безпеки громадян в 
місті, скоротити кількість правопорушень в місцях масового перебування 
людей; підвищити ефективність роботи по профілактиці та попередженню 
правопорушень; забезпечити чистоту та порядок, підвищити рівень 
благоустрою на території міста; обмежити торгівлю у невстановлених 
місцях. 

6. Напрями діяльності та заходи програми 

Для досягнення мети своєї діяльності у сфері охоронної діяльності 
Муніципальна варта реалізує наступні заходи: 
- здійснює контроль за станом благоустрою території міста Бар, 

підтриманням чистоти та порядку, забезпечує попередження, запобігання 
та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і 
громадську безпеку у встановленому законодавством порядку; 



- здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, 
організаціями, громадянами вимог Законів України «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», 
Правил благоустрою території міста Бар, інших нормативно-правових 
актів, що регулюють відносини в цій сфері у порядку встановленому 
законодавством; 

- здійснює контроль за станом благоустрою території міста Бар, в тому 
числі озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням 
місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених та 
прилеглих до належних суб'єктам господарювання, установам, 
організаціям будівель, споруд та територій; 

- здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання, 
установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами 
вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими 
відходами; 

- здійснює профілактичні заходи з метою запобігання правопорушенням в 
сфері благоустрою; 

- вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і 
порушують стан благоустрою міста, відшкодування завданих збитків та 
приведення об'єктів благоустрою до належного стану; 

- та інші заходи. 
Напрями діяльності та заходи наведені згідно додатку 1 до Програми. 

Начальник КЗ БМР «Муніципальна варта» 


