
Проєкт 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 (восьме скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

"____"________________2021 року                                                                        №_____ 

Про створення Департаменту 

Муніципальної варти Рівненської міської ради, 

затвердження Положення про нього та 

внесення змін до загальної чисельності 

виконавчих органів Рівненської міської 

ради 

 

  Відповідно до статті 11, пунктів 5 та 6 частини першої статті 26, пункту 6 частини 

четвертої статті 42, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», з метою профілактики правопорушень і забезпечення охорони 

громадського правопорядку на території Рівненської міської територіальної громади, 

забезпечення дієвого контролю за дотриманням нормативно-правових актів органів 

держави та місцевого самоврядування,  Рівненська міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити Департамент Муніципальної варти Рівненської міської ради з 

загальною штатною чисельністю 24 штатні одиниці. 

2. Затвердити Положення про Департамент Муніципальної варти Рівненської 

міської ради (додається) . 

3. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Рівненської міської ради в 

кількості 561 одиниця. 

4. Визначити, що Департамент Муніципальної варти Рівненської міської ради є 

підпорядкованим заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів влади І. Кречкевичу, згідно з розподілом обов’язків. 

5. Уповноважити призначеного в установленому порядку директора Департаменту 

підписувати та подавати документи до органу державної реєстрації для проведення 

державної реєстрації Департаменту Муніципальної варти Рівненської міської ради  

з правом підпису та отримання необхідних документів. 

6. Уповноваженій особі від Департаменту Муніципальної варти Рівненської міської 

ради погодити  в  заступника міського голови та начальника  Управління бюджету і 

фінансів штатний розпис Департаменту Муніципальної варти Рівненської міської 

ради, сформований відповідно до пункту 1 цього рішення, та подати його на 

затвердження міському голові. 

7. Надати директору Департаменту Муніципальної варти Рівненської міської ради 

право на затвердження положень про структурні підрозділи, які входять до складу 

цього Департаменту. 



8.  Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань 

бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з 

питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молоді, спорту, 

зв’язків з громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, захисту прав 

людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, 

Регламенту, депутатської діяльності та етики, секретарю міської ради В. 

Шакирзяну, а організацію його виконання - заступнику міського голови І. 

Кречкевичу. 

  

       Міський голова                                                                                          О. Третяк 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

              



                                                                                                                         Дата візування:             

Секретар міської ради                                                                                         В. Шакирзян 

Готували: 

Депутат Рівненської міської ради                                                                      П. Алексєвич 

Депутат Рівненської міської ради                                                                      Н. Майорова 

Депутат Рівненської міської ради                                                                      С. Марчук 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                                  І. Кречкевич 

 

Начальник Управління бюджету                                                                            В. Шульга 

та фінансів 

 

Начальник відділу з питань  

служби в органах місцевого 

самоврядування та кадрової роботи                                                                       Т. Костюк  

 

Начальник відділу державної реєстрації  

юридичних осіб та фізичних осіб  

– підприємців Управління забезпечення  

надання адміністративних послуг                                                                        Л. Воронюк 

 

Рекомендації комісій: 

Голова постійної комісії 

з питань питань бюджету, фінансів                       

та управління комунальною власністю                                                             П. Алексєвич 

 

Голова постійної комісії з з питань 

 науки, освіти, культури, туризму, духовного 

 відродження, молоді, спорту, зв’язків 

 з громадськими об’єднаннями, засобами                                                              Т. Обоїста 

 масової інформації, захисту прав 

людини, законності, правопорядку, розвитку      

місцевого самоврядування, Регламенту,  

депутатської діяльності та етики 

 

Головний спеціаліст (юрист) організаційного 

відділу міської ради 

  

 Опубліковано на сайті Рівненської міської  ради «____» ___________ 2021 року  



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Рівненської міської ради “Департаменту Муніципальної 

варти Рівненської міської ради, затвердження Положення про нього та 

внесення змін до загальної чисельності виконавчих органів Рівненської міської 

ради ” 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Україна рухається до подальшої демократизації та гуманізації суспільства, 

посилення захисту прав і свобод людини. Однак, такий рух неможливий без міцного та 

стабільного правопорядку як на національному, так і на локальному рівнях. Одним з 

повноважень органів місцевого самоврядування є, зокрема, забезпечення громадської 

безпеки. 

Підставою розроблення проєкту рішення Рівненської міської ради є 

необхідність  підвищення рівня захищеності життя, здоров’я, прав і свобод громадян, 

їх власності, сприяння охороні громадського порядку та дотримання правил 

благоустрою у  Рівненській міській територіальній громаді, запобіганню 

правопорушенням, посиленню боротьби зі злочинністю.  

2. Мета і шляхи її досягнення.  

 

Метою прийняття даного рішення є створення відповідної структури, яка б 

об'єднувала в собі функції із охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної 

громади у ефективної взаємодії із правоохоронними органами та іншими структурами, 

що здійснюють функції з  контролю та нагляду у різних сферах суспільно-правових 

відносин; своєчасного виявлення, попередження та припинення порушень нормативно-

правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, охорони 

навколишнього природного середовища, паркування транспортних засобів, торгівлі, 

громадського харчування та побутового обслуговування населення;  виконання заходів 

Програм міської ради у сфері профілактики правопорушень та забезпечення охорони 

громадського порядку;  захисту майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого 

самоврядування; забезпечення високого рівня публічної безпеки та правопорядку у 

Рівненській міській територіальній громаді. 

Відтак, даним проєктом рішення Рівненської міської ради передбачається 

створення  Департаменту Муніципальної варти Рівненської міської ради, що 

здійснюватиме всі вищеперелічені функції та виконуватиме, покладені Положенням 

завдання у сфері попередження правопорушень, що посягають на громадський порядок 

і громадську безпеку, при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, порушення 

правил  благоустрою, порушення правил паркування, тощо. 

   

3. Правові аспекти.  

Дане рішення було розроблено з урахуванням вимог законодавства та 

нормативно-правових актів у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян, зокрема: Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України,  Кодексу України про адміністративні 



правопорушення,  Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Національну 

поліцію”, Закону України “ Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 

транспортних засобів”, тощо.  

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Для створення Департаменту Муніципальної варти Рівненської міської ради та початку 

його функціонування необхідно буде виділення бюджетних коштів. Загальна сума 

бюджетного фінансування на 2021 рік становить 15 000 тис. грн.   

 

5. Прогноз результатів.  

Створення  Департаменту Муніципальної варти Рівненської міської ради 

покращить дієвість правоохоронної системи у нашій територіальній громаді,  посилить 

безпосередню роль територіальної громади у забезпеченні законності та правопорядку.  

Наявність даного виконавчого органу міської ради стане запорукою дотримання 

правил благоустрою, торгівлі, паркування у Рівненській міській територіальній 

громаді. 

 

 

Депутат Рівненської  

міської ради                                                                         П. Алексєвич 

 

Депутат Рівненської  

міської ради                                                                           Н. Майорова 

 

Депутат Рівненської  

міської ради                                                                           С. Марчук 


