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Звіт про роботу управління  

муніципальної варти за 2020 рік 

 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління 

муніципальної варти за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу управління муніципальної варти за 2020 рік взяти до 

відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити  на офіційному вебсайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 



Звіт 
про виконану роботу управлінням  муніципальної варти   

 за 2020 рік 

 

 У складі управління - 3 відділи, а саме: відділ муніципальної інспекції, 

відділ контролю за елементами благоустрою, відділ контролю за паркування). 

 Працівниками  відділу контролю за паркуванням за 2020 рік  винесено 

2176 повідомлень про порушення ПДР у сфері паркування за чч. 1,3 ст. 122  

КУпАП України згідно з  якими накладенно штрафів на загальну суму 

901935,00 грн, із них стягнуто 517163,38 грн. Направлено до територіальних 

підрозділів ДВС  на примусове виконання 295 постанови. 

 Протягом року було проведено 122 спільні рейди з представниками  

підрозділів національної поліції з метою усунення та попередження 

правопорушень у сфері паркування. 

З метою здійснення контролю за станом благоустрою в м. Ужгороді 

працівниками відділу муніципальної інспекції у звітному періоді  проводилась 

тісна співпраця з обслуговуючими організаціям, товариствами та 

комунальними службами міста. Здійснювались рейди та перевірки територій 

міста на рахунок виявлення порушень Правил благоустрою м. Ужгорода. За 

звітний період працівниками відділу складено 141 адміністративний протокол 

відповідно до  ст. 152 КУпАП за порушення Правил благоустрою міста, які 

були направлені на розгляд адміністративним комісіям. Працівниками відділу 

виписано 202  приписи щодо усунення правопорушень у різних сферах 

життєдіяльності міста, більша частина з яких виконана. 

За окремим дорученням міського голови проведено перевірку місць 

проведення аварійного розриття дорожнього та земельного покриття по 333 

дозволам, виданим у 2020 році. Інформація про проведену роботу та кількість 

невідновлених місць дорожнього покриття надана міському голові та для 

усунення недоліків департаменту міського господарства. 

Протягом 2020 року розглянуто 165 звернень громадян та керівників 

установ та організацій, 5 звернень депутатів міської ради, по яких були 

прийняті відповідні рішення та надана обґрунтована відповідь. 

З метою покращення благоустрою на території міста працівниками 

відділу проводилась робота з головами ОСББ, ЖБК на рахунок покосу трави та 

запобігання утворення стихійних сміттєзвалищ на прилеглій території. 

Постійно надавалась допомога працівникам ТОВ "АВЕ", управляючим 

компаніям, підприємствам, які обслуговують територію м. Ужгорода, з питань 

виявлення порушників правил благоустрою та притягнення їх до 

відповідальності.  

Разом із працівниками правоохоронних органів проводилось 

систематичне відпрацювання ринків по вулицях: Вілмоша Ковача, Олександра 

Бородіна, Марії Заньковецької, пл. Корятовича з метою недопущення ведення 

торгівлі в не- встановлених для цього місцях. 



Один, два рази на тиждень спільно з працівниками обслуговуючих 

компаній проводяться  обходи вулиць приватної забудови, метою яких є 

проведення профілактичної роботи та недопущення правопорушень у сфері 

містобудування, санітарних норм та Правил благоустрою. 

Працівниками відділу контролю елементів благоустрою та демонтажу  

протягом 2020 року було складено 57 адміністративних протоколів по ст. 152 

КУпАП за порушення Правил благоустрою міста, виписано 82  припис щодо 

усунення правопорушень у різних сферах життєдіяльності міста, більша 

частина з яких виконана.  

Відповідно до рішень виконавчого комітету у 2020 році проведено 

демонтаж  328 об'єктів. Окремо проводилась робота по боротьбі з незаконним 

рекламними оголошеннями, які розміщувались в невстановлених місцях. 

Спільно з працівниками управлінням архітектури та містобудування 

проводились рейдові перевірки з питань дотримання підприємцями  Порядку 

встановлення відкритих літніх майданчиків, вивісок та реклами на своїх 

магазинах, кафе,  в ході яких  виявлялись  порушення, про що працівниками 

відділу складались відповідні протоколи та приписи. 

 

 

Начальник управління 

муніципальної варти                                   Юрій Станко 

 


