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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 2020 року:
ХМКП «Муніципальна дружина» фінансується з міського бюджету міста
Хмельницького відповідно до Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського
комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2019-2020 роки, затвердженої
рішенням сесії Хмельницької міської ради від 13.02.2019 року №37. Найбільшу питому вагу
в структурі витрат на поточну діяльність підприємства займають видатки на заробітну плату
та нарахування на неї.
Так, за I-е півріччя 2020 року за загальним фондом міського бюджету підприємство
отримало 2357,3 тис. грн., які було використано на:
- заробітну плату – 1759,7 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 379,9 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, інвентарю – 111,3тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 86,8тис.грн.;
- відшкодування витрат на теплопостачання – 11,5тис.грн.;
- відшкодування витрат на водопостачання та водовідведення – 0,9 тис. грн.;
- відшкодування витрат на електроенергію – 7,2 тис. гривень.
Згідно із затвердженим на 2020 рік штатним розписом в ХМКП «Муніципальна
дружина» у І-му півріччі поточного року було зайнято 23 працівника, зокрема, директор
підприємства, заступник директора, бухгалтер, юрист, діловод, прибиральник службових
приміщень та 17 інспекторів.
За звітній період ХМКП «Муніципальна дружина» здійснювала ряд завдань,
покладених на підприємство відповідно до статутної діяльності, а також рішень
Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету і розпоряджень Хмельницького
міського голови з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням Правил
благоустрою та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері
благоустрою, протидії торгівлі у невстановлених місцях на території міста Хмельницького.
Так, за I-е півріччя 2020 року до Хмельницького міського комунального підприємства
«Муніципальна дружина» надійшло та опрацьовано 36 письмових звернень та розглянуто 77
усних звернень, по яким було прийняте відповідне рішення та повідомлено заявників.
Звернення надходили від депутатів Хмельницької міської ради, юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців, голів ОСББ, громадських активістів, громадян міста Хмельницького.
Групою швидкого реагування здійснено виїзди на 24 виклики громадян, які звертались на
гарячу лінію комунального підприємства.
З метою попередження та недопущення утворення стихійних ринків, фактів торгівлі з
рук у невстановлених місцях на території міста Хмельницького, інспекторами ХМКП
«Муніципальна дружина» щоденно проводиться чергування (патрулювання) в будні дні та у
вихідні дні (з 8-00 год. до 16-00 год.) у місцях можливого прояву стихійної торгівлі, а саме:
- вул.Проскурівського підпілля (навпроти центрального продовольчого ринку);
- вул.Кам'янецька (зупинка громадського транспорту «Філармонія»).
Також, працівники підприємства здійснюють постійний моніторинг можливих місць
стихійної торгівлі по нижче зазначеним вулицях:
- вул.Трудова (зупинка громадського транспорту «Заготзерно»);

- вул.Проскурівська (привокзальна площа);
- вул.Панаса Мирного (зупинка супермаркет «АТБ»);
- вул.Проспект Миру (зупинка громадського транспорту «Хмельницьклегпром»);
- вул.Гарнізонна (зупинка громадського транспорту Поліклініка №3);
- парк ім.Івана Франка (Хмельницький).
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, інспекторами Хмельницького міського
комунального підприємства «Муніципальна дружина» було проведено 22 рейди з
обстеження місць несанкціонованої торгівлі в м. Хмельницькому.
В процесі вказаних заходів 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. Не обійшлось і без складання
адмінпротоколів.
Під час патрулювання/обстеження території міста Хмельницького інспекторами ХМКП
«Муніципальна дружина» ведеться дієва робота по боротьбі зі стихійним (хаотичним)
розклеюванням 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, комунальним підприємством застосовано метод автоматичного обдзвону
абонентів з повідомленням у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого
ст.152 КУпАП, а саме, порушення п.6.13. Правил благоустрою території міста
Хмельницького та зазначенням адреси, за якою порушник має з’явитись для складання
протоколу про адміністративне правопорушення.
Так, за звітній період інспекторами підприємства складено 434 протоколи про
адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП (за невиконання або неналежне
виконання вимог 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 самовільно встановлені, малі архітектурні форми, тимчасові споруди та
конструкції;
- за порушення вимог до утримання будинків та споруд, їх фасадів;
- за неналежне утримання прилеглої території;
- за порушення елементів об’єктів благоустрою міста;
- за складування побутового та будівельного сміття, відходів виробництва, спилу
дерев, опалого листя у невстановлених для цього місцях;
- за паркування транспортних засобів на зеленій зоні (газоні);
- за розміщення (розклеювання) оголошень у невстановлених для цього місцях;
- за інші порушення Правил благоустрою території міста Хмельницького.
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 та конструкцій на 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.
Пріоритетом щоденної роботи інспекторів за звітній період було здійснення
інформування жителів міста Хмельницького та гостей міста щодо дотримання карантинних
заходів у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції на території міста. Інформування та
роз’яснення здійснювалось переважно у місцях великого скупчення людей тобто
продовольчі ринки, супермаркети, продуктові магазини. Також, усім підприємцям, які
здійснювали господарську діяльність в умовах карантину, було роз’яснено їхні права та
вимоги, яких вони повинні дотримуватись за для власної безпеки та безпеки мешканців.
Поряд з цим на виконання вимог протоколу засідання комісії виконкому Хмельницької
міської ради з питань ТЕБ і НС №6 від 23.03.2020 року для забезпечення контролю та вжиття
заходів щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211
«Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), та з метою запобігання поширення
коронавірусної інфекції були організовані постійні спільні патрулі за участю працівників
ХМКП «Муніципальна дружина», ХВП ГУНП у Хмельницькій області, управління
Патрульної поліції в м.Хмельницькому, управління Держпродспоживслужби України,
військовослужбовців ВЧ 3053 Національної гвардії України для проведення профілактичних
і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території міста
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.
Враховуючи вищезазначене, повідомляємо, що інспекторами ХМКП «Муніципальна
дружина» проводиться постійна профілактично-роз’яснювальна робота з громадянами,
суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами-підприємцями щодо
недопущення порушень та необхідності виконання (дотримання) вимог Правил благоустрою
території міста Хмельницького.
Директор підприємства

Роман ЦИМБАЛЮК

