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СЛУЖБА МОНІТОРИНГУ 

НАПРЯМОК КІЛЬКІСТЬ 

Управління житлово-комунального господарства 19 

Державна служба з надзвичайних ситуацій 12 

КП «Контроль благоустрою міста» 39 

Київобленерго 237 

КП «Водоканал» 5 

КП «Муніципальна варта» 82 

КП «Теплокомунсервіс» 1 

Всього звернень  397 

 

 

 

СЛУЖБА РЕАГУВАННЯ 

ПОДІЯ КІЛЬКІСТЬ 

Виявлено правопорушень в сфері благоустрою 72 

Складено протоколів про адміністративні правопорушення в 

сфері благоустрою. ст. 152 КУпАП  

23 

Попереджено або призупинено правопорушень в сфері 

благоустрою 

68 

Проведено роз’яснювальної роботи в сфері дотримання 

правил благоустрою 

108 

Попередження фактів куріння у заборонених місцях  238 

Попередження фактів розпивання алкогольних і 

слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або 

поява у громадських місцях у п’яному вигляді 

 

112 

В тому числі неповнолітніми особами 11 

Попереджено і присічено фактів дрібного хуліганства  110 

Попереджено і присічено фактів порушення громадського 

порядку 

85 

Допомога спеціальним службам, органам державної влади і 

місцевого самоврядування 

152 

Надано іншої допомоги громадянам і посадовим особам 47 

Самостійні патрулювання 164 

Спільні патрулювання з органами Національної поліції 22 

 

 

 

 

 



СЛУЖБА КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ПОДІЯ КІЛЬКІСТЬ 

Попередження фактів куріння у заборонених місцях 1991 

Попередження фактів розпивання алкогольних і 

слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або 

поява у громадських місцях у п’яному вигляді 

 

1698 

В тому числі неповнолітніми особами 142 

Попереджено порушень правил утримання собак і котів 91 

Попередження фактів порушення правил благоустрою 48 

Виявлення і реагування на факти порушення правил торгівлі в 

невстановлених місцях 

181 

Допомога спеціальним службам, органам державної влади і 

місцевого самоврядування, силовим та іншим відомствам 

5 

 

 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

ПОДІЯ КІЛЬКІСТЬ 

Надання допомоги медичному персоналу  144 

Надання допомоги потерпілим та хворим  123 

Попередження фактів порушення громадського порядку і норм 

моралі  

66 

Попереджено фактів дрібного хуліганства  

Попередження фактів куріння у заборонених місцях  358 

Допомога лікарям в супроводі осіб що перебувають під дією  

алкогольних та/або наркотичних речовин  

58 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРОВЕДЕНА ВІДПОВІДНО ДО РІШЕНЬ ТИМЧАСОВОЇ 

КОМІСІЇ З ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІРПІНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОДІЯ КІЛЬКІСТЬ 

Спільні автомобільні патрулювання з органами Національнї 

поліції 

10 

Спільні піші патрулювання з органами Національної поліції 12 

Контроль за дотриманням умов адаптивного карантину 164 

  

«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» Ірпінської міської ради діє на підставі Законів 

України: «Про місцеве самоврядування», «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про охоронну діяльність» «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону».  

У разі виявлення фактів правопорушень, пошкодження комунального майна, 

екстрених випадків на об’єктах комунальної власності Ірпінської міської ради 

телефонуйте на гарячу лінію Муніципальної варти  (04597) 60-400; (073) 070 05 

57 (цілодобово). 

 


