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Інформація
про стан виконання Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського
комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2019-2020 роки за 1-ше
півріччя 2019 року:
Так, за I-е півріччя 2019 року за загальним фондом міського бюджету підприємство
отримало 1 322,8 тис.грн., які було використано на:
- заробітну плату – 968,7 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату – 212,5 тис.грн.;
- придбання предметів, матеріалів, інвентарю – 67,0 тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 53,1 тис.грн.;
- відшкодування витрат на теплопостачання – 14,3 тис.грн.;
- відшкодування витрат на водопостачання та водовідведення – 0,3 тис.грн.;
- відшкодування витрат на електроенергію – 6,9 тис.гривень.
Крім того, за спеціальним фондом за I-е півріччя 2019 року підприємство отримало 65,7
тис.грн. бюджетних коштів, які було використано на придбання основних засобів (нагрудні
відеореєстратори) вартістю 65,0 тис.гривень.
Згідно із затвердженим на 2019 рік штатним розписом в ХМКП «Муніципальна
дружина» у І-му півріччі поточного року було зайнято 19 працівників, зокрема, директор
підприємства, заступник директора, бухгалтер, юрист, діловод, прибиральник службових
приміщень та 13 інспекторів.
За звітній період ХМКП «Муніципальна дружина» здійснювала ряд завдань, покладених
на підприємство відповідно до статутної діяльності, рішень Хмельницької міської ради та її
виконавчого комітету і розпоряджень міського голови міста Хмельницького з метою
забезпечення дієвого контролю за дотриманням правил благоустрою та інших нормативноправових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, протидії торгівлі у
невстановлених місцях на території міста Хмельницького. Так, у процесі своєї діяльності
підприємством за дорученням керівництва міста було розглянуто 29 звернень громадян (заяв,
скарг) щодо порушень вимог Правил благоустрою території міста Хмельницького.
Крім того, інспектори ХМКП «Муніципальна дружина» неодноразово залучалися до
забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення
масових заходів на території міста Хмельницького (фестивалю рок музики «Rock&Buh»,
відзначення Дня Героя України тощо).
З метою попередження та недопущення утворення стихійних ринків, фактів торгівлі з
рук у невстановлених місцях на території міста Хмельницького, за дорученням міського
голови Симчишина О.С. 20.02.2019 року в приміщенні центрального ГУНП було проведено
спільну нараду за участю заступника Хмельницького міського голови Гончарука В.В.,
директора ХМКП «Муніципальна дружина» Цимбалюка Р.С., начальника Хмельницького
відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області Онісьєва В.А. та представника Патрульної
поліції Стрижак О.О., за результатом якої було розроблено та затверджено графік
патрулювань вулиць міста Хмельницького для виявлення та припинення несанкціонованої
торгівлі (торгівлі з рук у невстановлених місцях).

Так, працівниками ХМКП «Муніципальна дружина» упродовж тижня проводилися
чергування (в будні дні з 8-00 год. до 17-00 год.) у місцях можливого прояву стихійної
торгівлі, а саме:
- вул. Проскурівського підпілля (поблизу центрального овочевого ринку);
- вул. Кам'янецька (зупинка громадського транспорту «Філармонія»);
Також, працівники підприємства постійно здійснюють моніторинг можливих місць
стихійної торгівлі по нижче зазначених вулицях:
- вул. Проскурівська (привокзальна площа);
- вул. Панаса Мирного (зупинка супермаркет «АТБ»);
- вул. Проспект Миру (зупинка «Хмельницьклегпром»);
- вул. Гарнізонна (Поліклініка №3).
Разом з цим, слід зазначити, що інспекторами ХМКП «Муніципальна дружина»
ведеться постійна робота щодо ліквідації стихійної торгівлі, яка є негативним явищем через
неможливість збереження якісного благоустрою вулиць міста Хмельницького, правового
захисту мешканців відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та можливу
небезпеку розповсюдження інфекційних захворювань серед мешканців міста.
Так, зокрема, з метою впорядкування сезонної торгівлі у місті Хмельницькому,
додержання суб’єктами господарювання вимог діючого законодавства України щодо якості
та безпеки товарів, захисту прав споживачів, реагуючи на неодноразові звернення громадян,
юридичних та фізичних осіб підприємців, на початку 2019 року інспекторами
Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» було
проведено рейд з обстеження місць несанкціонованої торгівлі на розі вулиць
Проскурівського підпілля та Подільської.
В процесі вказаного заходу з громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених
місцях, була проведена роз’яснювальна робота щодо належного дотримання Правил
благоустрою території міста Хмельницького, а також щодо невиконання вимог із
забезпечення чистоти і порядку на території міста. Крім того, порушникам було надано
вичерпну інформацію наявності вільних місць на території ринків міста Хмельницького
(ТОВ «ТСЦ «Кооператор», МКП «Ранковий»).
Під час патрулювання/обстеження території міста Хмельницького інспекторами
ХМКП «Муніципальна дружина» ведеться дієва робота по боротьбі з стихійним (хаотичним)
розміщенням оголошень, об’яв та іншого довідкового матеріалу у невстановлених для цього
місцях, щоденно виявляють порушників, на яких складають протоколи про адміністративні
правопорушення за ст.152 КУпАП зі штрафом для громадян – від 340 до 1360 грн. та для
посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.
Окрім складення протоколів про адміністративні правопорушення, з метою дієвої
боротьби на номери мобільного та стаціонарного зв’язку порушників вищезазначеного виду
правопорушення, з квітня місяця комунальним підприємством застосовано метод
автоматичного обдзвону абонентів з повідомленням про вчинене ними правопорушення
згідно ст.152 КУпАП, порушенням п.6.13.7. Правил благоустрою території міста
Хмельницького та зазначенням адреси, за якою порушник має з’явитись для складання
протоколу про адміністративне правопорушення.
Так, за результатами роботи за I-е півріччя 2019 року працівниками підприємства
складено 535 протоколів про адміністративні правопорушення згідно ст.152 КУпАП за
порушення правил благоустрою території м. Хмельницького, а саме:
- за самовільне встановлення обладнання, з якого здійснювалась торгівля (стихійна
торгівля у невстановлених місцях);
- за незаконне розміщення засобів зовнішньої реклами;
- за незаконно розміщені тимчасові споруди та конструкції;
- за порушення вимог щодо утримання будинків та споруд, їх фасадів;
- за неналежне утримання прилеглої території;
- за складування побутового та будівельного сміття, відходів виробництва, спилу
дерев, опалого листя у невстановлених для цього місцях;
- за інші порушення благоустрою.

Окрім цього, на виконання рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради
«Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»
працівники підприємства були залучені для забезпечення дотримання громадського порядку
під час проведення демонтажу незаконно встановлених споруд на території міста
Хмельницького.
Враховуючи вищезазначене, працівниками нашого підприємства щоденно упродовж І-го
півріччя 2019 року проводилась роз’яснювальна робота серед суб’єктів підприємницької
діяльності та фізичних осіб щодо недопущення порушень та необхідності виконання правил
благоустрою на території міста Хмельницького. Також, у процесі реалізації своїх основних
завдань і обов’язків проводилась постійна робота по вдосконаленню навичок та
професійного саморозвитку інспекторів ХМКП «Муніципальна дружина».
Директор підприємства

Р.Цимбалюк

