Додаток №3
до рішення виконкому
Хмельницької міської Ради
народних депутатів № 886
від «11» ___04____1996 р.

СТАТУТ
патрульно – постової служби муніципальної поліції охорони
громадського порядку м. Хмельницького

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Патрульно-постова служба муніципальної поліції – це діяльність по охороні
громадського порядку, боротьбі з правопорушеннями на вулицях, площах, парках, ринках,
громадському транспорті та інших громадських місцях м. Хмельницького, а також по
забезпеченню проведення рятувальних заходів, ліквідації наслідків аварії, катастроф, стихійних
лих.
2. Правовою основою діяльності служби муніципальної поліції є Конституція України,
Закон України «Про добровільні народні дружини та інші законодавчі акти, Укази та
розпорядження Президента України, декрети Кабінету Міністрів України, Загальна декларація
прав людини, цей Статут, рішення Хмельницької обласної та міської Рад народних депутатів та
їх виконавчих комітетів.
3. Діяльність муніципальної поліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги
до особи, соціальної справедливості.
4. Працівники муніципальної поліції:
- володіти високими моральними якостями та мати необхідну професійну підготовку;
- бути дисциплінованими, пильними та чесними при виконанні службових обов’язків,
діяти рішуче й наполегливо, стійко переносити труднощі, пов’язані зі службою, не
шкодувати своїх сил для виконання службових обов’язків;
- виконувати службові завдання відповідно до Законів України;
- поважати гідність громадянина і ставитись до нього гуманно;
- захищати права громадян України;
- при звертанні до громадян називати своє прізвище та пред’являти на їх вимогу службове
посвідчення.
5. Підрозділ муніципальної поліції призначений для охорони громадського порядку м.
Хмельницькому, боротьби з правопорушеннями в громадських місцях, ринках в парках та
громадському транспорті. Він є самостійним структурним підрозділом Хмельницького міського
виконавчого комітету.
6. Засоби служби муніципальної поліції складають:
- автотранспорт, катери;
- радіостанції;
- спеціальні засоби (газові пістолети, балончики, наповнені аерозолями сльозоточивої або
дратівливої дії, гумові кийки);
- службові собаки та коні.
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7.Автомобілі використовуються для переміщення патрулів з одного пункту несення служби
до іншого, патрулювання, доставлення в міліцію осіб, затриманих за вчення злочину
або порушення громадського порядку.
8.Патрульні катери призначені для ведення служби на водоймах міста.
9.Кінні наряди призначені для патрулювання на околицях міста, паркових масивах.
10.Для несення служби використовуються такі види нарядів:
- піші патрульні наряди;
- пости охорони об’єктів;
11.Патруль-рухомий наряд одного або декількох працівників, який виконує покладені на
нього обов’язки у визначеному місці.
12.Пост охорони-місце або дільниця місцевості, де працівники здійснюють на договірних
засадах охорону об’єктів ті іншого майна державної, колективної та приватної власності майна,
іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб, а також громадян.
13.Втручання працівників муніципальної поліції полягає в обов’язковому реагуванні на дії
громадян з метою запобігання та припинення правопорушень, застосування встановлених
заходів впливу до правопорушників.
14.Дислокація маршрутів та постів несення служби розробляється начальником
муніципальної поліції і затверджується головою Хмельницької міської Ради народних
депутатів.
15.Режим роботи працівників встановлюється за щомісячним графіком. В ньому вказується
дні та години несення служби кожним працівником, їх вихідні середньодобова тривалість
службового часу протягом місяця не повинна перевищувати 41 годину на тиждень.
16.Працівники муніципальної поліції несуть службу у встановленій формі одяг. При
виконанні спеціальних завдань їм може бути дозволено нести службу в цивільному одязі
17.У необхідних випадках працівники муніципальної поліції несуть службу понад
встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні.
Протягом зміни працівникам надається одна година для відпочинку та приймання їжі, із
загальної тривалості службового часу перерва виключається.
Час проведення інструктажів, службових нарад, учбових занять та підготовка техніки до
її використання вважається службовим.
Для несення служби працівники муніципальної поліції використовується в будь який час
доби, вихідні дні надаються за графіком, при цьому раз на місяць два вихідні повинні
припадати на суботу та неділю.
18.При виникненні надзвичайних обставин, стихійного лиха, пожежі, виробничих аварій,
катастроф, епідемій, епізоотій та ін./проведенні масових заходів запроваджується посилений
варіант несення служби, який забезпечується за рахунок продовження добового безперервного
несення служби, а також у вихідні та святкові дні. Оплата праці при цьому проводиться
відповідно до чинного законодавства.

ІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ
СЛУЖБОЮ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.
Начальник муніципальної поліції відповідає за забезпечення службової діяльності
підрозділу, щоденну готовність особового складу до виконання завдань по забезпеченню
охорони громадського порядку, комплектування, службову, бойову та фізичну його підготовку,
несе відповідальність за дотриманням працівниками законності при виконанні службових
обов’язків, здійснює керівництво службою з питань, що входять до компетенції муніципальної
поліції.
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Він зобов’язаний:
а) вивчати та аналізувати стан громадського порядку в місті на підставі чого виносити
пропозиції голові міської Ради народних депутатів м. Хмельницького з питань раціонального
використання сил муніципальної поліції в забезпеченні правопорядку в громадських місцях
міста. Цю роботу проводити в тісній взаємодії з УВС м. Хмельницького;
б) щомісячно узагальнювати результати роботи в тому числі кожного працівника зокрема.
Щоквартально аналізувати ефективність цієї роботи, вживати заходів щодо підвищення її рівня;
в) організовувати та особисто здійснювати контроль за несенням служби працівниками
муніципальної поліції;
г) проводити інструктажі та розводити перед тим, як заступити працівникам на службу;
д) організовувати добір, комплектування, навчання особового складу;
е) проводити прийом громадян, організовувати необхідну перевірку їх скарг та заяв;
є) організовувати господарсько-фінансову діяльність підрозділу;
ж) давати об’єктивну оцінку службовій діяльності муніципальної поліції в цілому та окремих
її працівників, організовувати наряди з підведенням підсумків роботи один раз в квартал;
з) застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення до працівників підрозділу;
і) укладати угоди з юридичними та фізичними особами в межах своєї компетенції згідно
цього положення.

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
20.Патрульні та постові наряди муніципальної поліції забезпечують належний громадський
порядок і безпеку громадян в м. Хмельницькому відповідно до штатного законодавства
України. Вони повинні підтримувати нормальну обстановку та порядок на вулицях, площах,
ринках міста, парках та громадському транспорті, забезпечувати місцеві грошові збори з їх
платників вживати при цьому своєчасних заходів щодо виявлення, припинення порушень
громадського порядку.
21.Працівниками муніципальної поліції при несенні служби повинна проводитись
профілактична робота по запобіганню злочинів, а при їх скоєнні приймати міри по їх
припиненню, встановлювати та затримувати осіб які вчинили злочин, спільно з працівниками
УВС міста брати участь у розшуку злочинців.
22.Захищати державну та приватну власність громадян від злочинних посягань та
забезпечувати додержання режиму охорони згідно з укладеними угодами.
23.Зберігати державну службову та комерційну таємницю.

IV. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
21.Працівникам муніципальної поліції при виконанні покладених на неї обов’язків надається
право:
а) вимагати від громадян та службових осіб, які порушують громадський порядок
припинення правопорушень, на місці попереджувати осіб, які допустили не значні
правопорушення;
б) при підозрі про вчинення правопорушення вимагати документи, що засвідчують особу;
в) входити безперешкодно у будь який час доби:
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- на територію та приміщення підприємств, установ та організацій, оглядати їх з метою
припинення злочинів та правопорушень, переслідування осіб, які вчинили злочин, при
стихійних лихах та інших надзвичайних обставинах;
- на територію земельних ділянок, приміщення громадян у разі переслідування злочинців,
або припинення злочину що загрожує життю мешканців, а також при стихійних лихах та інших
надзвичайних ситуаціях;
г) у межах своєї компетенції обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі
ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської
безпеки, охорони життя та здоров’я людей;
д) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців при аваріях, інших
надзвичайних обставинах, що загрожують життю та здоров’ю людей, рух транспорту та
пішоходів на окремих ділянках вулиць. Зупиняти транспортні засоби у разі порушень Правил
дорожнього руху, забруднення навколишнього середовища, а також при наявності даних, що
він використовується з протиправною метою;
є) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам,
установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних,
консульських та інших представництв іноземних держав та спеціальних транспортних засобів)
для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставлення в лікувальні заклади осіб, які
потребують невідкладної швидкої допомоги, для переслідування правопорушників та їх
доставлення до відділення міліції (використання з цією метою транспортних засобів
здійснюється безкоштовно);
ж) користуватись у невідкладних випадках безперешкодно та безкоштовно засобами
зв’язку, що належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам;
з) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби у випадках і порядку,
передбачені чинним законодавством.
25.Наряди муніципальної поліції мають право тимчасово обмежувати права і свободи
громадян, доставляти їх в міліцію за вчинення адміністративних порушень, якщо всі інші
заходи впливу вичерпані і без цього не можуть бути виконані обов’язки по охороні
громадського порядку з дачею пояснень з цього приводу, затримувати осіб, які перебувають у
громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність або якщо вони
втратили здатність самостійно пересуватися, чи могли завдати шкоди оточуючим, або собі-до
передачі їх в спеціальні медичні заклади, або для доставлення до місця проживання.
26.Затримувати військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки
злочину або адміністративного правопорушення-до передачі їх військовим патрулям,
представникам військової комендатури, військових частин або військових комісаріатів.
27.Підстава доставлення нарядами муніципальної поліції осіб підозрюваних у вчиненні
злочину :
- працівники муніципальної поліції мають право доставляти осіб, підозрюваних у
вчиненні злочину за наявності з однієї з таких підстав:
а) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;
б) коли очевидці в тому числі і потерпілі прямо вказують на особу, як на таку, що вчинила
злочин;
в) коли на підозрюваному, або на його одязі, при ньому, або в його житлі знайдені сліди
злочину;
г) коли особа не має постійного місця проживання, намагається втекти.
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V. НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКАМИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
28. Наряд муніципальної поліції зоб’вязаний нести службу в визначеному місці безвідлучно
протягом встановленого часу.
Він може тимчасово залишити місце служби:
а) за необхідності відновлення громадського порядку, запобігання та припинення
злочинів;
в) при переслідуванні злочинців або порушників, які зникають;
г) для доставлення в міліцію правопорушників;
д) при необхідності захисту громадян від нападу;
е) для надання допомоги потерпілим;
є) для надання допомоги дітям, які залишились без нагляду;
и) для одерження невідкладної медичної допомоги, прийняття їжі, обігрівання;
і) для подання допомоги іншим нарядам ,працівникам органів внутрішніх справ, служби
безпеки України, прокуратури.
Про залишення місця служби наряд муніципальної поліції сповіщає по телефону,
радіостанції, або іншими засобами.
29. Під час несення служби наряду забороняється:
а) передавати або показувати спеціальні засоби, за винятком осіб, котрим він підлеглий;
б) спати, відволікатися від служби, послаблюючи пильність;
в) заходити без службової необхідності жилі будинки, магазини та інші приміщення;
г) безпідставно залишати місце служби.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
30. Працівники муніципальної поліції згідно чинного законодавства мають право
застосовувати засоби фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою для
припинення правопорушень, подолання протидії їх законним вимогам, якщо інші заходи не
забезпечують виконання покладених на них обов’язків.
Вид спеціального заходу, час початку та інтенсивність його застосування визначається
з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення та особи правопорушника:
31. Застосування сили, спеціальних засобів повинно передувати попередження про намір їх
використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби
можуть використовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян
чи представника муніципальної поліції.
32. Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу та спеціальні засоби :
а) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками
інвалідності, малолітніх, крім випадку вчинення групового нападу, що загрожує життю та
здоров’ю людей, працівників муніципальної поліції, або збройного нападу чи збройного опору;
б) у приміщеннях і на земельних ділянках, закріплених за дипломатичними,
консульськими представництвами іноземних держав;
33. Забороняється наносити удар гумовим кийком по голові, шиї в області ключиці,
живота, по статевих органах.
34. Застосування спеціальних засобів, газових пістолетів і балончиків, гумового кийка,
наручників, здійснюється згідно положення «Про порядок продажу, придбання, реєстрації,
обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої
та дратівної дії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993
року № 706 і вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.91 року « Про правила
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застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, виходячи із тактикотехнічних даних спеціального засобу».
35. При заподіянні шкоди громадянам під час примінення спеціальних засобів
застосовувати міри по наданню медичної допомоги.
Про примінення фізичної сили, спеціальних засобів працівник складає рапорт
безпосередньо начальнику.
Перевищення повноважень по застосуванню сили, у тому числі спеціальних засобів,
тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Керуючий справами міськвиконкому

Л.І. Біленька
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