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Інформація
про стан виконання Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського
комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2017-2018 роки за 1-ше
півріччя 2018 року:
Програма забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального
підприємства «Муніципальна дружина» на 2017-2018 роки, затверджена рішенням
Хмельницької міської ради від 25.10.2018р. №12, розроблена з метою забезпечення дієвого
контролю за благоустроєм території міста та порядку в місті. Розпорядником грошових
коштів, спрямованих на виконання заходів Програми, визначено управління житловокомунального господарства Хмельницької міської ради, а відповідальним виконавцем –
ХМКП «Муніципальна дружина».
Відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 року №8 «Про
бюджет міста Хмельницького на 2018 рік» (з урахуванням змін) на виконання заходів
вищевказаної Програми з міського бюджету було виділено кошти передбачені Програмою
обсягу фінансування.
Так, за I півріччя 2018 року підприємство отримало 705,2 тис.грн. бюджетних коштів, в
тому числі 605,2 тис.грн. – із загального фонду та 100,0 тис.грн. – із спеціального фонду
міського бюджету. Станом на 01.07.2018 року із зазначеної вище суми коштів було
використано 696,3 тис.грн., зокрема:
 435,6 тис.грн. – на заробітну плату працівникам підприємства;
 92,5 тис.грн. – нарахування на заробітну плату;
 77,1 тис.грн. – на придбання матеріалів та послуг (канцтовари, обслуговування
оргтехніки, зв'язок, придбання форменого одягу тощо);
 91,1 тис.грн. – на придбання основних засобів (комп’ютерна техніка в
комплекті).
За звітній період ХМКП «Муніципальна дружина» реалізувало ряд завдань та заходів,
покладених на підприємство відповідно до статутної діяльності, а також рішень
Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Хмельницького
міського голови з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням Правил
благоустрою території міста та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини
в сфері благоустрою, протидії торгівлі у невстановлених місцях на території Хмельницького.

Так, інспектори ХМКП «Муніципальна дружина» залучалися до забезпечення охорони
громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів на
території міста Хмельницького, а саме: фестивалю рок музики «RockendBuhFEST» та
«JazzFest».
Крім того, з метою недопущення утворення стихійних ринків, фактів торгівлі з рук в
невстановлених місцях (стихійна торгівля) працівниками підприємства постійно
здійснюється чергування (з 8-00 до 17-00) у місцях можливого прояву стихійної торгівлі, а
саме:
1. вул. Проскурівського підпілля (поблизу центрального овочевого ринку);
2. вул. Кам"янецька (зупинка громадського транспорту «Філармонія»);
3. вул. Проспект Миру (ТЦ «Ріко»).
Також, силами співробітників ХМКП «Муніципальна дружина» проводиться
моніторинг можливих місць стихійної торгівлі по нижче зазначеним вулицях:
- вул. Проскурівська (привокзальна площа);
- вул. Панаса Мирного (зупинка супермаркет «АТБ»);
- вул. Проспект Миру (зупинка «Хмельницьклегпром»);
- вул. Гарнізонна (Поліклініка №3).
Разом з цим, спільно з ГУ НП та патрульною поліцією у м. Хмельницькому проведено
спільні заходи щодо протидії торгівлі у невстановлених місцях та складено на порушників 13
протоколів про адміністративні правопорушення за ст.160 КУпАП.
За I півріччя інспекторами ХМКП «Муніципальна дружина» під час здійснення
контролю за станом благоустрою території міста Хмельницького було складено акти
обстеження на суб’єктів господарювання на усунення таких порушень та недоліків, зокрема:
- неналежне технічне утримання елементів благоустрою – 2 акти;
- відсутність у суб’єктів господарювання усіх форм власності урн для сміття біля
входу/виходу адміністративних та інших будівель, які перебувають у їх власності або
користуванні – 10 актів;
- порушення вимог до утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення,
зовнішньої реклами (розміщення виносних спеціальних конструкцій – штендерів без
дозвільних документів) – 9 актів.
Також, в результаті спільних рейдів інспекторів ХМКП «Муніципальна дружина» та
інспекторів Управління екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького було
складено 24 протоколи про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП.
Крім того, працівниками ХМКП «Муніципальна дружина» постійно проводиться
профілактична-роз’яснювальна
робота
щодо
недопущення
фактів
вчинення
адміністративних правопорушень.
Також, здійснюється робота по вдосконаленню навичок та професійного саморозвитку
інспекторів підприємства.
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