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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДОРУЧЕННЯ
Ьо.10.2014

м. Київ

ЩЩЩ/М
У

Про проведення в м. Хмельницький експерименту зі створення на базі підрозділів
патрульної служби та державної автомобільної інспекції єдиної патрульної служби, яка
виконуватиме завдання з охорони громадського порядку та запобігання правопорушенням у
містах силами спеціальних нарядів

На виконання пункту 11 частини 5 протоколу засідання Кабінету Міністрів
України від 22 жовтня 2014 року № 87, відповідно,до п. 50 ст. З Положення про
Міністерство внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 серпня 2014 року № 401, з метою вдосконалення діяльності органів
внутрішніх справ, упровадження європейських стандартів їх функціонування та
взаємодії з населенням

ДОРУЧАЮ:
1.3 01.11.2014 розгорнути діяльність робочої групи МВС з проведення в
м. Хмельницький експерименту зі створення на базі підрозділів патрульної
служби та державної автомобільної інспекції єдиної патрульної служби, яка
виконуватиме завдання з охорони громадського порядку та запобігання
правопорушенням у містах силами спеціальних нарядів, керівником якої
призначити заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.
2. До складу робочої групи включити представників ДЦА1 (заступник
керівника робочої групи), ДПБ (заступник керівника робочої групи), ГШ, ДЮЗ,
ДКЗ, УЗГ, ДМЗ, Експертної ради 3 питань д о т р и м а н н я п р я в тпттни тя
реформування органів_вщегршпііх справплтж-М&С-України. УМВС України в
Хмельницькій області.
3. ДДАІ (Сіренко А.П.), ГШ (Вербенський М.Г.), ДЮЗ (Горбась Д.В.), ДКЗ
(Слівінський В.Р.), УЗГ (Волкова Л.В.), ДМЗ (Бакумов С.Ф.), УМВС України в
Хмельницькій області (Кіс В.І.) до 03.11.2014 подати до ДГБ списки працівників,
які будуть включені до складу робочої групи.
4. Робочій групі МВС:
4.1.05.10.2014 провести робочу нараду з визначення основних напрямків
проведення експерименту.
4.2. До 10.11.2014 підготувати та подати на розгляд керівництва МВС
Порядок проведення в м. Хмельницький експерименту зі створення на базі
підрозділів патрульної служби та Державної автомобільної інспекції єдиної
патрульної служби, яка виконуватиме завдання з охорони громадського
порядку та запобігання правопорушенням у містах силами спеціальних нарядів,

кожен з яких нестиме службу в межах закріпленого за ним сектору, на території
якого він оперативно реагуватиме в установленому порядку на всі виявлені
правопорушення та повідомлення про їх вчинення.
4.3. Запланувати відрядження робочої групи МВС до УМВС України в
Хмельницькій області для організації та проведення експерименту.
4.4. За необхідності до проведення експерименту залучати фахівців інших
структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС та представників
громадськості.
5. УМВС України в Хмельницькій області (Кіс В.І.):
5.1. До 05.10.2014 здійснити розрахунок підпорядкованих сил та засобів, які
будуть залучені до проведення експерименту. Розрахунки надати до ДГБ.
5.2.3 урахуванням Порядку проведення експерименту забезпечити
своєчасну підготовку необхідної матеріально-технічної бази.
6. УЗГ (Волкова Л.В.) хід проведення експерименту висвітлювати в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням доручення покласти на заступника Міністра
генерал-полковника Ярового С.А.

