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Парк «Правика»

Ірпінська центральна
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лікарня
Ірпінська
набережна
Площа
ім.
Антонова
(м. Буча)
Парк «Покровський»
Центральна
площа
Ірпінська
міська рада
ім. Шевченка
Парк «Незнайка»
Гідрологічний
заказник «Криничка»
Площа «Творчого духу»
Парк «Письменників»
Чергова частина
Ірпінська
набережна
КП
«Муніципальна
варта» ІМР
Автостанція Ірпінь
Парк «Центральний»
Ірпінська набережна

Зони відповідальності
Муніципальної варти

ДНЗ №6 «Радість»
ДНЗ №7«Бджілка»
Ірпінська дитяча міська
Ірпінський міський
поліклініка
ДНЗ №4 «Казка»
стадіон «Чемпіон»
Ірпінська
ДНЗ №1 «Лісова
пісня»СЗОШ №2

Ірпінська СЗОШ №3

Ірпінська СЗОШ №1

Відділення невідкладної
медичної допомогиЦентр
Ірпінська дитячоІрпінський центр
«Спорт для всіх»
Ірпінська
центральна
юнацька
спортивна
позашкільної освіти
ДНЗ №3 «Сонечко»
ДНЗ №5 «Віночок»
Управління праці та
НВО «Освіта»
міська
школаполіклініка
соціального захисту
Ірпінський ліцей
населення
Ірпінська СЗОШ №17
інноваційних
технологій

Об’єкти,
Ірпінська дитяча
обладнані
ШРРД «Джерельце»
міська лікарня
тривожними кнопками

ДНЗ №2 «Веснянка»

ЗУ «Про основи національної безпеки України»

Контроль
об’єктів
рекреаційного
призначення
Цілодобова
«гаряча лінія»

Система відео
спостереження

Загальна
система
безпеки
міста

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
Відомчий пункт
централізованої
охорони

ЗУ «Про охоронну діяльність»
ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»

Патрулювання

ЗУ «Про участь громадян в охороні громадського порядку
та державного кордону»
Програма «Безпечне місто Ірпінь» на 2020-2070р.р.

Група швидкого
реагування

Рішення Виконавчого комітету ІМР «Про затвердження правил
поведінки в рекреаційних зонах міста Ірпеня»

Кількість штатних працівників
На початок 2019 р.

На кінець 2019 р.

2017 рік

Згідно
штатного
розпису

80

99

134

Фактична

62

59

103

Керівний склад
• Начальник
• Заступник
начальника
• Головний
бухгалтер

Управління

Відділ контролю

• Інспектор з кадрів
• Завідуючий
господарством
• Бухгалтер
• Юрист
• Провідний
інженер

• Начальник відділу
• Старший
інспектор
• Інспектор - 40

Відділ моніторингу
та патрулювання
• Начальник відділу
• Черговий - 4
• Старший
інспектор - 4
• Інспектор - 12
• Оператор
диспетчерської
служби - 2

Загалом
11 984 995,00 грн.

Виплачена
заробітна плата

Сплачено податків

6 877 558,00 грн.

3 483 818 грн.

Середня заробітна
плата на початок
2019р.:

Середня заробітна
плата на кінець
2019р.:

6 363,34 грн.

9 244,00 грн.

Витрачено на
паливо: 6633,3л.

Придбано
форменого одягу

200 489,00 грн.

277 769,00 грн.

В черговій частині муніципальної варти було обладнано пульт центрального спостереження, і встановлено
програмне забезпечення - систему передачі тривожних повідомлень «Мост», яка призначена для прийому,
обробки та видачі на пульт оператора повідомлень про стан об'єктів, пультового і станційного обладнання.

Загалом, міська система відеоспостереження на протязі 2019-го року поповнилась новими
камерами, і до 124 камер додалось:








Паркові зони; 12 камер - 168 720,00грн.
Будинок культури БКЗ; 4 камери – 22 820,00 грн.
Пішохідний переходи через колії; 4 камери – 22 700,00 грн.
Вул. Северинівська; 3 камери – 22 000,00 грн.
Парк «Письменників»; 9 камер – 128 060, 00 грн.
Парк «Незнайки»; 9 камер – 120 000,00 грн.
Набережна (І-ша черга); 7 камер (2 роботи) – 312 650, 00 грн.

В ЗОШ №3 м. Ірпеня (нинішній Ірпінський ліцей №3) були
встановлені внутрішні та зовнішні камери відеоспостереження, а також
кнопки тривожного виклику групи швидкого реагування муніципальної
варти, системи охоронної сигналізації і контролю доступу.







Встановлено додаткові камери відеоспостереження.
ЦНАП обладнано сучасною системою охоронної сигналізації.
Чергова частина обладнана автоматизованою системою автономного живлення.
В черговій частині облаштовано нову серверну міської мережі відеонагляду.
Чергова частина обладнана згідно ліцензійних вимог пульту охорони.

 В постовому вагончику муніципальної варти встановлено обладнання і організовано
відеоспостереження об'єктів «Парк письменників» і «Міська набережна», управління
камерами – роботами.
 Патрулювання набережною здійснюється за допомогою електроквадроциклу.
 Закуплено чотири камери – роботи для встановлення в 2020 році на новій набережній.

Група реагування (ГШР)
 Форма чорна 5 в 1
(штани, куртка, ремінь,
бейсболка, футболка поло).
 Костюм зимовий, шапка
зимова.
 Костюм софтшел.
 Черевики тактичні (літо).
 Ботинки мембранні.
Вартість 8 500,00 грн.

Служба контролю
 Костюм чорний
(кітель, брюки).
 Футболко поло, ремінь,
бейсболка, шапка зимова.
 Костюм зимовий
водонепроникний.
 Берці літні.
 Берці зимові або ботинки
тактичні.
Вартість 3 900,00 грн.

З 01.01.2019 року по 31.12.2019 опрацьовано
9069 звернень громадян
на цілодобову гарячу лінію муніципальної варти
(за аналогічний період 2017 р. опрацьовано 2194 звернень громадян, кількість
прийнятих і опрацьованих звернень збільшилась в 4 рази).
Звернень громадян безпосередньо до КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської
ради в 2019 році – 496
(2017 р. – 67, збільшення в 7 разів).
Кількість звернень до
КП «Муніципальна варта» ІМР

Загальна кількість звернень громадян
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Загальна кількість
патрулювань

2017
2019

156
957

Патрулювання з
інспекторами
благоустрою
24
957

2017

Патрулювання з
органами
Національної поліції
12
141

2019

Складено протоколів
про порушення
правил благоустрою
15
466

Аккаунт в Instagram
опубліковано 60 дописів
близько 250 підписників

Офіційний сайт: vartairpin.org
За 2019-й рік було опубліковано 256 дописів.
Щомісяця підприємство звітує у вигляді
аналітичних довідок, які розміщуються на
офіційному сайті муніципальної варти, а також
сайті Ірпінської міської ради.

Facebook сторінка
близько 1,4 тис. нових підписників

Канал на YouTube
в 2019-му році опубліковано 14 відео

 При КП «Муніципальна варта» ІМР діє громадське
формування з охорони громадського порядку «Ірпінська
муніципальна варта».
 ГФ з охорони громадського порядку «Ірпінська
муніципальна варта» в 2019 р. стало співзасновником
громадської спілки «Громадська безпека + 380».

 Спілкою «Громадська безпека + 380» було організовано і
проведено в м. Ірпені три регіональні форуми з питань
публічної безпеки, взаємодії з органами Національної
поліції і населенням, прийняття ЗУ «Про муніципальну
варту».
 Спілкою «Громадська безпека + 380» були організовані і
проведені спільні заходи з питань публічної безпеки органів
Національної поліції і громадських формувань Київщини в
містах і населених пунктах області: Ірпінь, Обухів,
Бориспіль, Вишневе, Боярка, Віта – Поштова, Коцюбинське.

 Громадське формування з охорони громадського порядку
«Ірпінська муніципальна варта», увійшло до п'ятірки
найактивніших
і ефективних громадських формувань з
охорони громадського порядку у 2019 році в Київській області
та відзначено вітальним листом голови Київської обласної
державної адміністрації.
 За плідну співпрацю з поліцією Київщини в 2019-му році та
допомогу у забезпеченні публічної безпеки і порядку ряд
співробітників «Муніципальної варти» відзначені подяками і
грамотами Головного управління Національної поліції в
Київській області і Ірпінського відділку Національної поліції в
Київській області.
 За плідну співпрацю, вагомий внесок у забезпеченні
державної безпеки керівнику «Муніципальної варти»
винесено подяку від Головного управління Служби безпеки
Україні в м. Києві та Київський області.
 За громадський внесок в безпеку України та захист населення
митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський
Олександр (Драбинко) відмітив церковними нагородами ряд
співробітників «Муніципальної варти».
 За підсумками 2019 року співробітники «Муніципальної
варти» отримали грамоти від міського голови і подяки від
виконавчого комітету ІМР.
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