Відповіді на питання мешканців Южноукраїнської міської територіальної
громади, які надійшли під час зустрічі з міським головою 03.08.2021
Адреса
вул. Миру 11

вул. Курчатова7

Питання та пропозиції
-Чи можливо зробити
ремонтні
роботи
в
гуртожитку? Коли вони
розпочнуться?

Відповіді на питання
Надаємо інформацію: протягом 2020 року виконано
ремонтні роботи 5,4,3 поверхів першого під’їзду для
заселення мешканців за кошти бюджету, КП ЖЕО
виготовлено проектно-кошторисну документацію
на капітальний ремонт покрівлі 1,2 під’їздів, яку
направлено до управління будівництва та ремонтів
Южноукраїнської міської ради для проведення
процедури закупівлі даних робіт. Потребу в
поточному
ремонті
внутрішньоквартальних
проїздів, заміні бордюрів та поребриків направлено
листи до управління житлово-комунального
господарства Южноукраїнської міської ради, дані
роботи буде виконано за умови фінансування з
бюджету. По заявкам мешканців, відповідно до
умов договору виконано в квітні та червні 2021 року
поточний ремонт міжпанельних стиків кімн.
№419,37,40,27 в обсязі 54 м.п., а також в квітні 2021
року поточний ремонт покрівлі прибудови до 3-го
під’їзду в обсязі 15,6 м2. На даний час до КП ЖЕО
не надходило заяв від мешканців щодо необхідності
виконання ремонтних робіт.
-Як можна дістатися до Дорога, на якій необхідно влаштувати автобусні
міського кладовища, якщо зупинки
біля
Южноукраїнського
міського
там відсутня зупинка?
кладовища
знаходиться
на
балансі
та
обслуговуванні Служби автомобільних доріг
Миколаївській області.
Відповідно до Бюджетного кодексу України кошти
міського бюджету на будівництво об’єктів, які не
знаходяться
у
комунальній
власності
територіальної громади направлятися не мають
право.
Єдина із можливостей мешканцям міста дістатись
до міського кладовища це:
Використати автобуси приміського сполучення
«Южноукраїнськ - Арбузинка», «Южноукраїнськ –
Семенівка », «Южноукраїнськ – Агрономія».
На даних автобусних маршрутах загального
користування, замовником перевезень на яких є
облдержадміністрація, зупинка та обладнаний
пункт для очікування автобуса, посадки і висадки
пасажирів відсутні.
Неодноразово,
виконавчий
комітет
Южноукраїнської міської ради звертався з даним
питанням до керівництва Служби автомобільних
доріг
у
Миколаївській
області,
голові
Миколаївської облдержадміністрації, начальнику
управління
розвитку
інфраструктури
Миколаївської обласної державної адміністрації,

-Чому відсутній контроль
за вигулом собакам у
дворах нашого міста?

- Що буде з приміщенням
магазину «Старий Друже»?
-Коли запрацює томограф?
-Чи підготовлено персонал
для роботи з томографом?

вул.
Дружби -Чому магазини в наших
Народів 18, 20, 22 дворах не займаються
благоустроєм
своєї
території?

-Просимо
провести
комісійне
обстеження
підвалу (течуть труби).

але, на жаль до теперішнього часу питання
залишається відкритим.
Але, з метою задоволення потреб мешканців міста,
виконавчим комітетом розроблено маршрут
Южноукраїнськ – Іванівка, за яким буде
передбачено зупинку (на вимогу) біля міського
кладовища.
Відповідно до ст. 154 КУпАП, вигул собак без
повідків та намордників чи в не відведених для
цього місцях, а також неприбирання власником
тварини її екскрементів під час перебування
тварини у громадському місці тягнуть за собою
попередження або накладення штрафу на громадян
від десяти до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і попередження або
накладення штрафу на посадових осіб - від
двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
У разі виявлення порушень вигулу собак, необхідно
звернутись до Національної поліції України, яка
є центральним органом виконавчої влади, який
служить
суспільству
шляхом
забезпечення
охорони прав і
свобод
людини,
протидії
злочинності, підтримання публічного порядку
та громадської безпеки, для вжиття необхідних
заходів передбаченим законодавством України.
В приміщенні магазину «Старий друже» планується
проведення капітального ремонту та в подальшому
відкриття «Центру дозвілля для сім’ї та молоді».
16.07.2021
КНП
«Южноукраїнська
багатопрофільна лікарня» отримано ліцензію №ОВ
040247 на право впровадження діяльності з
джерелами
іонізуючого
випромінювання.
Економічна служба закладу проводить розрахунок
вартості
послуг
обстеження
на
апараті
комп’ютерної томографії.
Персонал пройшов навчання та готовий до роботи,
всі дозвільні документи отримано. Найближчим
часом (протягом 10 днів) очікується приїзд
інженера
для
налаштування
програмного
забезпечення та відкриття кабінету томографії.
На сьогоднішній день відсутні інспектори з
благоустрою, але готується проект рішення для
створення інспекції з благоустрою на території
Южноукраїнської територіальної громади з метою
здійснення
контролю
за
благоустроєм
територіальної громади, в тому числі біля
магазинів, що розміщені у дворах.
В реагування на зазначені питання у протоколі №1
повідомляємо, що на теперішній час проводиться
комісійна перевірка стану підвальних приміщень та
технічного обстеження внутрішньо будинкових

інженерних мереж у житлових будинках за адресою
вул. Дружби народів, 10,12,18,20,22 та вул. Миру,
16, б-р Курчатова, 4, із складанням відповідних
актів. Дератизація у вищевказаних будинках
проводилась у червні 2021 року і заплановано в
вересні 2021 року.
вул.
Дружби -Коли
відремонтують За адресою бул. Курчатова,4 напроти 1-го
Народів 10, 12
зруйнований асфальт біля під’їзду, під
час
пам’ятної дошки Фуксу виконання ремонтних робіт
демонтовано частку
вул. Миру 16
В.П.?
асфальтобетонного покриття проїзної частини. В
даному місці проходять мережі КП ТВКГ та ПрАТ
«Атомсервіс». При умові виділення коштів із
міського бюджету, роботи будуть виконані у
найкоротший термін.
-Коли
відремонтують
проблемний
дитячий
майданчик по вул. Миру
16?

-Коли
непотрібний
пункт?

Відповідно до акту обстеження від 27.07.2021 року
даний дитячий майданчик потребує фарбування,
ремонтних робіт кришки пісочниці, а також
поповнення піском пісочниці. В термін до
31.08.2021 року дані роботи будуть виконані.

заберуть Рішенням Южноукраїнської міської ради від
опорний 26.01.2021 №143 включено до переліку другого
типу. На даний час триває процедура узгодження
передачі в оренду.
Опорний пункт є власністю територіальної громади
м. Южноукраїнськ в особі Южноукраїнської
міської ради та знаходиться на балансі КП ЖЕО за
найменуванням основні засоби – Громад.
пункт/модуль іх 4-х павільйонів.КП ЖЕО
самостійно,
без
відповідного
дозволу
територіальної громади м. Южноукраїнськ в особі
Южноукраїнської міської ради, не може
демонтувати, прибрати або вивезти даний опорний
пункт у зв’язку з тим, що конструкція є цілісною, а
внаслідок
довготривалого
перебування
без
інженерних мереж (світла, опалення, води) та під
впливом зовнішніх атмосферних зовнішніх впливів
(дощ, сніг, підвищена температура повітря влітку),
дана конструкція може пошкодитись, та втратити
свою цілісність, що унеможливить її подальше
використання для будь-яких цілей.

-Коли замінять погорілий На прибудинковій території житлових будинків
сміттєвий бак?
Дружби Народів, 10,12,14,16, Миру,16 відсутні
погорілі сміттєві баки. На даній території
знаходиться модуль сортування ТПВ, який
встановлений за кошти бюджету та щодо якого
скоєно умисний підпал, про що складено акт про
пожежу ОПРЧ ГУДСНС України в Миколаївській
області 22.09.2020 року. Роботи із його відновлення

будуть виконані за умови виділення коштів з
міського бюджету.

-Що робити з затопленим В реагування на зазначені питання у протоколі №1
підвалом, та крисами які повідомляємо, що на теперішній час проводиться
там бігають?
комісійна перевірка стану підвальних приміщень та
технічного обстеження внутрішньо будинкових
інженерних мереж у житлових будинках за адресою
вул. Дружби народів, 10,12,18,20,22 та вул. Миру,
16, б-р Курчатова, 4, із складанням відповідних
актів. Дератизація у вищевказаних будинках
проводилась у червні 2021 року і заплановано в
вересні 2021 року.

-Що робити з високими Згідно з ст. 10 Закону України «Про житловотарифами від КП ЖЕО?
комунальні послуги» вартість послуг з управління
багатоквартирним будинком визначається за
домовленістю сторін, крім випадку обрання
управителя органом місцевого самоврядування.
Управителя (КП ЖЕО) було обрано зборами
співвласників, про що складено відповідний
протокол по Вашому будинку. Серед питань
порядку денного зборів співвласників розглядалось
питання про затвердження форми договору на
управління багатоквартирним будинком, п. 13 якого
було передбачено, що у разі підвищення рівня
мінімальної заробітної плати, зміни індексу
споживчих цін (підвищення/зниження цін на
електроенергію, комунальні послуги, паливномастильні матеріали, тощо), КП ЖЕО здійснює
перерахунок ціни послуги з управління будинком
без погодження загальних зборів співвласників та
підписання додаткової угоди. Даний договір
зборами мешканців Вашого будинку було схвалено
та підписано уповноваженою особою, яку було
обрано на зборах співвласників.
У органів місцевого самоврядування відсутні
повноваження щодо регулювання цін на послуги з
управління багатоквартирним будинком.
вул.
Дружби -Коли буде заміна лавочок Кошторисом витрат відповідно до договору № 50
Народів 30, 31
біля під’їздів?
від 10.04.2019 року не передбачено заміну лавок
біля під’їздів, відповідно мешканцями не
сплачується.
-Коли буде заміна або Відповідно до акту обстеження від 12.08.2021 року
ремонт
дитячого даний дитячий майданчик потребує фарбування,
майданчика?
дані роботи будуть виконані в ІІ півріччі 2021 року.
-Коли буде обрізка старих Наказом департаменту інфраструктури міського
дерев у дворі?
господарства ЮМР №54-зг від 21.05.2021р.

затверджено склад комісії (за участю представників
ДІМГ, КП «ЖЕО», КП «СКГ», інспекції з охорони
навколишнього природного середовища) для
обстеження зелених насаджень, розташованих на
прибудинкових територіях міста Южноукраїнська,
що підлягають знесенню у зв’язку з аварійним
станом (сухостій). В травні-червні 2021 року комісія
провела обстеження зелених насаджень на
прибудинкових територіях КП ЖЕО на предмет
виявлення сухостійних і аварійних дерев,
В результаті обстеження встановлено, що на
прибудинкових територіях житлових будинків за
адресами вул. Дружби Народів,28,30,34 підлягають
зрізуванню 5 одиниць сухостійних дерев. Комісією
складено та затверджено відповідний акт на
видалення
зелених
насаджень.
Видалення
сухостійних,
аварійних
дерев
виконується
комунальним
підприємством
«Служба
комунального господарства» при виділенні
бюджетних коштів.
Вих. листом №1092 від 02.07.2021р. КП ЖЕО
звернулось до першого заступника міського голови
з проханням розглянути можливість виділення
бюджетних коштів на знесення сухостійних і
аварійних дерев.
В переліку послуг з управління багатоквартирними
будинками, відсутня послуга «Обрізування та
кронування гілок дерев», мешканцями не
сплачується. Дані роботи можуть бути виконані
комунальним
підприємством
«Служба
комунального господарства» за додаткову плату
при згоді мешканців будинку.
Але, разом з тим, КП ЖЕО власними силами
із застосуванням техніки, що знаходиться на балансі
підприємства, має можливість, та виконує (при
наявності заявок) обрізку гілок дерев лише до 2-го
поверху будинку.
вул.
Дружби -Коли
буде
вирішено В реагування на зазначені питання у протоколі №1
Народів 12
питання з підвалом-тече повідомляємо, що на теперішній час проводиться
вода?
комісійна перевірка стану підвальних приміщень та
технічного обстеження внутрішньо будинкових
інженерних мереж у житлових будинках за адресою
вул. Дружби народів, 10,12,18,20,22 та вул. Миру,
16, б-р Курчатова, 4, із складанням відповідних
актів. Дератизація у вищевказаних будинках
проводилась у червні 2021 року і заплановано в
вересні 2021 року.
Підприємець м. -Як буде виконуватися
Южноукраїнськ
рішення
суду
щодо
директора ДІМГа?

-Чи
було
зафіксовано
керівництвом КП ТВКГ
заборгованість міста до
ВП ЮУАЕС?

КП ТВКГ щомісячно надає до виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради звіт про дебіторську
та кредиторську заборгованість, де зазначена сума
боргу перед ВП ЮУ АЕС (звіт станом на 01.07.2021
додається), також
КП ТВКГ
розроблено
орієнтований графік погашення заборгованості
перед ВП ЮУ АЕС без врахування розрахунків за
наявними мировими угодами та графік оплати
поточного постачання тепла, води та стоків з боку
КП ТВКГ(відповідно до річних планів на 2021 рік).
Станом на 01.07.2021 зафіксовано дебіторську
заборгованість КП ТВКГ перед ВП ЮУАЕС на
загальну суму 201 769 681 грн. 66 коп., в тому числі:
теплова енергія - 114 970 729 грн. 07 коп.,
водопостачання – 52 071 501 грн. 46 коп.,
водовідведення – 34 724 851 грн. 13 коп., послуги по
утриманню із заробітної плати працівників ВП ЮУ
АЕС плати за комунальні послуги та її
перерахування до КП ТВКГ – 2 600 грн.

-Чому мешканцям міста
Южноукраїнськ,
не
доводять до відома, що
вони сплачують за гарячу
воду, яку використовують
мешканці МПЗ?

Відповідно до Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування
та постачання, послуги з постачання теплової
енергії і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 №869, тарифи на послуги з постачання
гарячої води - вартість надання одиниці послуги з
постачання гарячої води визначеної кількості та
відповідної якості, розрахована на основі
планованих економічно обґрунтованих витрат. В
тарифах на гаряче водопостачання, встановлених
виконавчим комітетом Южноукраїнської міської
ради,
відсутні
витрати
пов’язані
з
понаднормативними втратами води, тому мешканці
міста не сплачують за гарячу воду, яку
використовують мешканці МПЗ. Ці втрати є
збитками КП ТВКГ і не дають змоги своєчасно
сплачувати за покупні ресурси ВП ЮУ АЕС.
Стосовно питання плати за гарячу воду
мешканцями МПЗ, повідомляємо, що формування
тарифів на постачання гарячої води як для
мешканців багатоквартирних будинків, так і для
мешканців мало-поверхових забудівель міста
Южноукраїнська відбувається відповідно постанові
КМУ від 1 червня 2011 р № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на
комунальні послуги», якою затверджено «Порядок
формування тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання,
послуги з постачання теплової енергії і постачання
гарячої води».

-Чи
буде
збільшено
кількість
спеціальних
майданчиків для вигулу
домашніх собак?

вул.
10

Соборності -Чи можливо збільшити
суму
на
харчування
донорів?

Формування
тарифів
на
виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії
здійснюється ліцензіатами відповідно до річних
планів її виробництва, транспортування та
постачання,
що
складаються
у
розрізі
територіальних громад, у межах яких ліцензіат
провадить (має намір провадити) відповідний вид
ліцензованої діяльності, економічно обґрунтованих
планованих витрат, визначених на підставі
державних та галузевих нормативів витрат ресурсів,
техніко-економічних розрахунків, кошторисів, а
також витрат і втрат, визначених відповідно до
методик (порядків), затверджених у встановленому
порядку, з урахуванням ставок податків і зборів
(обов’язкових платежів), цін на матеріальні ресурси
та послуги у планованому періоді.
Виходячи з викладеного, висновок про сплату
мешканцями Южноукраїнська за гарячу воду, яку
використовують мешканці МПЗ є некоректним. На
різних ділянках надання послуги гарячого
водопостачання відбуваються різні втрати даного
комунального ресурсу. На ділянці МПЗ також
відбуваються такі втрати, які значно перевищують
показники втрат на інших ділянках надання
комунальної послуги з постачання гарячої води.
Вказане явище напряму пов’язане з особливостями
збудованих мереж постачання гарячої води та у
зв’язку з тим що на вказаній ділянці у своїй
більшості знаходяться лише малоповерхові житлові
будинки.
Відповідно до Правил утримання домашніх тварин
у місті Южноукраїнську, затверджених рішенням
Южноукраїнської міської ради від 31.03.2008 №612,
відведено 7 ділянок під щоденний вигул собак, в
кожному мікрорайоні нашого міста, які розташовані
на відстані 40 м від вікон житлових будинків, що
відповідає нормам чинного законодавства та
правилам ДБН Б.2.2.
З метою покращення умов вигулу собак, в
майбутньому планується оснащення існуючих
майданчиків та створення нових, з відповідним
внесенням змін до рішення Южноукраїнської
міської ради від 31.03.2008 №612.
У 2022 році планується розробка нових зон
відпочинку, парків та скверів, в результаті чого
будуть створені додаткові майданчики для вигулу
собак.
Адміністрація
Комунального
некомерційного
підприємства
«Южноукраїнська
міська
багатопрофільна
лікарня»
Южноукраїнської
міської ради повідомляє, що рішенням виконавчого
комітету від 02.06.2021 №172 «Про затвердження

Порядків використання коштів з бюджету
Южноукраїнської міської територіальної громади
на виконання міської комплексної програми
«Охорона здоров’я в Южноукраїнській міській
територіальній громаді» на 2021-2025 роки»
затверджений порядок забезпечення безоплатного
харчування донорів в день безоплатної донації крові
та/або компонентів. Відповідно до вищезазначеного
Порядку, а саме п 3.4. «Вартість однієї порції
харчування на одного донора не має перевищувати
140.00 гривень та відповідати наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 27.04.1998 №101
«Про
затвердження
Норм
харчування
і
рекомендацій щодо складання наборів продуктів
донорам в день здавання крові та (або) її
компонентів», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.05.1998 за №301/2741»
Комунальним
некомерційним
підприємством
«Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»
Южноукраїнської міської ради, в рамках наданих
бюджетних коштів в сумі 68600.00 гривень (140,00
гривень на одного донора), була проведена
закупівля за спрощеною процедурою та укладений
договір про надання послуг харчування 490 донорів
з переможцем ФОП Левицька Т.Г. до кінця року.
-Як можливо вирішити
питання
прибирання
занедбаних
могил
на
цвинтарі?

Нормативно-правовими актами не визначено
критерії занедбаної могили та не передбачено
здійснення будь-яких дій на даній території (могилі)
без згоди на це родичів. Дане питання взято до уваги
та подальшого обговорення.
вул.
Дружби -Скільки коштує в нашому Станом на 10.08.2021 орієнтовна вартість 1 кв.м.
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місті 1м2 землі?
землі по вул. Дружби народів м. Южноукраїнська
варіюється у відповідності до її цільового
призначення і місця розташування об’єкту та
складає:
- Для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі – від 683,83 до 848,16
грн;
- Для будівництва та обслуговування
будівель
закладів
побутового
обслуговування – 848,16 грн;
- Для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги – 726,1 грн;
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
іншого наземного транспорту – 614,92 грн.
Згідно з ст. 10 Закону України «Про житлово-Чому нам підняли оплату комунальні послуги» вартість послуг з управління
за утримання домів та багатоквартирним будинком визначається за
прибудинкової території?
домовленістю сторін, крім випадку обрання
управителя органом місцевого самоврядування.

б-р Курчатова 4

-Просимо
провести
комісійне
обстеження
підвалу з мешканцями
даного будинку, з метою
усунення
пориву
каналізаційних,
водопровідних труб та
здійснення
відповідного
ремонту.

б-р Курчатова 7

-Хто відремонтує сходинки
в ЗОШ №1 ім. Захисників
Вітчизни, які виходять на
б-р Курчатова та вул.
Соборність?
-Чи можливо підрізати
ялинки
по
пр.
Незалежності,
які
заважають
вільному
проходу?

Управителя (КП ЖЕО) було обрано зборами
співвласників, про що складено відповідний
протокол по Вашому будинку. Серед питань
порядку денного зборів співвласників розглядалось
питання про затвердження форми договору на
управління багатоквартирним будинком, п. 13 якого
було передбачено, що у разі підвищення рівня
мінімальної заробітної плати, зміни індексу
споживчих цін (підвищення/зниження цін на
електроенергію, комунальні послуги, паливномастильні матеріали, тощо), КП ЖЕО здійснює
перерахунок ціни послуги з управління будинком
без погодження загальних зборів співвласників та
підписання додаткової угоди. Даний договір
зборами мешканців Вашого будинку було схвалено
та підписано уповноваженою особою, яку було
обрано на зборах співвласників.
У органів місцевого самоврядування відсутні
повноваження щодо регулювання цін на послуги з
управління багатоквартирним будинком.
В реагування на зазначені питання у протоколі №1
повідомляємо, що на теперішній час проводиться
комісійна перевірка стану підвальних приміщень та
технічного обстеження внутрішньо будинкових
інженерних мереж у житлових будинках за адресою
вул. Дружби народів, 10,12,18,20,22 та вул. Миру,
16, б-р Курчатова, 4, із складанням відповідних
актів. Дератизація у вищевказаних будинках
проводилась у червні 2021 року і заплановано в
вересні 2021 року.

Працівниками КП СКГ проведеться обстеження
вказаних сходів, буде складено дефектний акт та
договірну ціну вартості проведення ремонтних
робіт, після чого буде направлена потреба в УЖКГ
для виділення коштів на виконання даних робіт.
У випадку, якщо гілля ялинки заважає проходу, КП
СКГ може виконати підрізання гілок лише в
осінньо-зимовий період. Обрізання гілля хвойного
дерева в літню пору може спровокувати грибкове
захворювання дерева та прогресування всихання.
вул.
Дружби -Де
можна
дізнатися
Прізвища
депутатів
Южноукраїнської
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прізвища депутатів які міської ради розміщені на офіційному місті
закріпленні по виборчих Южноукраїнська
в
розділі:
«Місцеве
округах?
самоврядування» – «Южноукраїнська міська рада»
– «Депутати Южноукраїнської міської ради».
В Україні у 2020 році вибори депутатів міської ради
проводилися
за
системою
пропорційного
представництва за відкритими виборчими списками
місцевих організацій політичних партій. Депутати
обиралися від політичних партій і не були
закріплені за конкретними адресами.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» депутати зобов’язані вести
регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом
виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і
скарги членів територіальної громади, вживати
заходів щодо забезпечення їх оперативного
вирішення.
Після надання організаціями партій інформації
щодо днів, годин та місць прийому виборців – ця
інформація буде оприлюднена на офіційному сайті
міста Южноукраїнська.
-За
яким
розміщують
«Турботі»?

принципом Відповідно до Положення про комунальний заклад
людей
в «Територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Южноукраїнської міської територіальної громади»
затвердженого рішенням Южноукраїнської міської
ради від 22.04.2021 №327 відділення оздоровчореабілітаційних послуг територіального центру
(далі - відділення оздоровчо-реабілітаційних
послуг) утворюється для надання соціальних послуг
не менш як 50 громадянам на день або за наявності
не менше 25-ти ліжко-місць для громадян похилого
віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного
віку) з частковим порушенням рухової активності,
які частково здатні до самообслуговування.
Відділення надає послуги громадянам
незалежно від їх сімейного стану, які не мають
медичних протипоказань для перебування в
колективі та потребують оздоровчо-реабілітаційних
послуг з метою запобігання виникненню та
розвитку органічних розладів особи, підтримки її
здоров’я.
Скористатися правом на перебування у
відділенні оздоровчо-реабілітаційних послуг особи
можуть один раз на рік, два рази на рік – при
наявності вільних місць. Вдруге бути взятим на
обслуговування у першу чергу мають право особи з
інвалідністю, одинокі особи похилого віку або
одиноко проживаючі особи похилого віку, що
потрапили у складні життєві обставини. Інші
категорії – за наявності вільних місць.
Відділення може надавати оздоровчо реабілітаційні послуги протягом 12-ти робочих
днів, але не більше 18 робочих днів.
Відділення може надавати разові послуги на
платній та безоплатній основі у визначений наказом
період
громадянам,
які
зареєстровані
в
Южноукраїнській міській територіальній громаді.
Платно:
громадянам (які досягли 18-річного віку)
незалежно від їх сімейного стану, які не мають

медичних протипоказань для перебування в
колективі та потребують оздоровчо-реабілітаційних
послуг з метою запобігання виникненню та
розвитку органічних розладів особи, підтримки її
здоров’я.
Безоплатно:
дітям з інвалідністю (за необхідності у
супроводі батьків чи родичів або спеціалістів
відділення комплексної реабілітації);
дітям, які належать до групи ризику щодо
отримання інвалідності (за необхідності у супроводі
батьків чи родичів або спеціалістів відділення
комплексної реабілітації).
За додатковою інформацією звертатися до
завідувача відділення оздоровчо-реабілітаційних
послуг за адресою: вул. Миру, буд.11, або за
телефонами 5-90-37,
5-74-63
Це питання не відноситься до повноважень
-Чи можливо заборонити виконавчого комітету
ставити машини в дворах?

