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Звіт начальника міського комунального підприємства «Архітектурно- 
будівельний сервіс» про роботу підприємства за 2018 рік

Міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» (далі- 
МКП «АБС»), створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 
18.06.2004 року № 701.

Власником МКП «АБС є територіальна громада міста Вінниці, в особі 
Вінницької міської ради, якій воно підзвітне та підконтрольне.

Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку. Кошти на 
господарську діяльність підприємства Вінницькою міською радою не 
виділяються.

Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради є органом, 
який виконує функції органу управління МКП «АБС».

МКП АБС» здійснює на території міста діяльність з проведення (організації) 
комплексу заходів щодо впорядкування тимчасових конструкцій для 
господарських потреб (гаражів), кіосків, павільйонів, малих архітектурних форм, 
рекламних засобів та інших елементів благоустрою (виявлення, облік, демонтаж, 
перевезення, зберігання, оцінка, реалізація та інш.)

І. Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 24.12.2007р. 
№3290 (зі змінами) затверджено Договір про порядок використання встановлених 
тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів). МКП «АБС» 
наділене повноваженнями на укладання вказаного Договору.

За 2018 рік укладено Договорів загальною кількістю 4270, з них:
- на загальних умовах 2661;
- пільги 1609, з них:

S  особи з інвалідністю внаслідок війни - 141;
S  учасники бойових дій -213;
S  громадяни міста, які опинились в складних життєвих обставинах - 45;
S  громадяни міста з невисоким рівнем доходів (субсидія) - 683;
S  вдови (удівці) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни- 39;
•S особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи І-ІІ категорії - 68; 
S  особи з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату І-ІІІ групи - 145;
S  особи з інвалідністю загального захворювання І-ІІ групи -186;
•S особи з інвалідністю з дитинства І-ІІІ групи - 89.

За Договорами про порядок використання встановлених тимчасових 
конструкцій для господарських потреб (гаражів) у 2018 році на рахунок 
МКП«АБС» надійшло коштів в сумі 5683,0 тис.грн. (у т.ч. ПДВ 947,2 тис.грн.)
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та до Фонду «Соціально-економічний розвиток міста» (кошти акумулюються на 
рахунку міського бюджету) - 2721,1 тис.грн.

II. В період 2018 року до МКП «АБС» надійшло до розгляду 17 заяв власників 
(користувачів) тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) щодо 
звільнення їх в повному обсязі від сплати коштів за надані послуги підприємством 
при укладенні (продовжені терміну дії) Договорів на 2018 рік. За результатами 
опрацювання заяв відповідною комісією прийнято рішення про звільнення 
заявників в повному обсязі від сплати коштів за надані послуги підприємством 
при укладенні (продовжені терміну дії) Договорів про порядок використання 
встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

III. МКП «АБС» за 2018 рік вжито заходів щодо демонтажу конструкцій (споруд) 
та інших елементів благоустрою у кількості 43 шт., з них:
-МАФ- 1 (згідно рішення ВК ВМР від 06.04.2017 року №800 «Про демонтаж 

самовільно встановлених тимчасових споруд»)
-рекламних засобів та вивісок- 22 (здійснення зазначених заходів проводиться 

МКП «АБС» за рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженням, дорученням та іншими документами органу місцевого 
самоврядування);

- тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) - 20.
В тому числі зазначаємо, що у відповідності до Закону України «Про публічні 

закупівлі» та Положення про проведення допорогових закупівель із 
застосуванням електронної системи закупівель, яке затверджено рішенням 
виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.03.2018 року №432, МКП 
«АБС» було укладено договір про надання послуг з ТОВ «АВ 
УКРВІНБУДСЕРВІС» по предмету закупівлі ДК 21:2015-98390000-3 - інші 
послуги (ПОСЛУГИ З ДЕМОНТАЖУ ТИМЧАСОВИХ МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ (ГАРАЖІВ) 19 об’єктів (одиниць). Конструкції демонтовані та 
перебувають на штрафмайданчику. Оплата за договором здійснювалась за 
рахунок коштів підприємства.

IV. За приписами МКП «АБС» та іншими обставинами, що зумовили необхідність 
демонтажу тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів), 
власниками (користувачами) добровільно демонтовано ЗО конструкцій.

V. Відповідно до Порядку надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних 
боксів в дворах багатоповерхових будинків на території м. Вінниці учасникам 
бойових дій, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
затвердженого рішенням виконкому Вінницької міської ради від 30.04.2015 року 
№ 882 зі змінами, МКП «АБС» опрацьовано 21 звернення, які надійшли на адресу 
виконавчого комітету Вінницької міської ради про надання дозволу на тимчасове 
встановлення гаражних боксів. За результатами опрацювання, виконкомом 
Вінницької міської ради прийнято 2 рішеньня про надання дозволу на тимчасове 
встановлення гаражних боксів учасникам АТО.
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VI. З метою підвищення енергоефективності підприємства проведено 100% 
заміну люмінесцентних ламп, що освітлюють приміщення підприємства на 
світлодіодні. Проведено заміну вхідних дверей. Також, МКП «АБС» укладено 
договір на виготовлення проектної документації та погодження проектних рішень 
за робочим проектом: "Реконструкція (модернізація) усерединібудинкової 
системи опалення з виділенням окремого циркулярного контуру і встановленням 
вузла обліку та регулювання теплової енергії в приміщенні МКП "АБС" по вул. 
Магістратська,78 в м. Вінниця".

VII. МКП «АБС» за 2018 рік опрацьовано та розглянуто 432 звернення громадян, 
у відповідності до Закону України «Про звернення громадян» та 4 запита, у 
відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

VIII. За період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року МКП «АБС» нараховано до 
сплати податків до бюджетів всіх рівнів:
- податок з доходів фізичних осіб -  611,3 тис.грн.;
- єдиний соціальний внесок -  680,1 тис.грн.;
- військовий збір -  50,9 тис.грн.;
- частина чистого прибутку до міського бюджету -  12,7 тис.грн.;
- податок на прибуток -  29,9 тис.грн.
Фінансовий результат від діяльності (чистий прибуток) за 2018 рік складає 126,9 
тис.грн.

IX. Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 15.06.2017 року 
№ 1423 затверджено Порядок оприлюднення інформації про діяльність 
комунальних підприємств Вінницької міської ради в мережі Інтернет. МКП 
«АБС» забезпечує розміщення та оновлення інформації щодо своєї діяльності на 
офіційному веб-сайті Вінницької міської ради в розділі «Комунальні 
підприємства». Також, МКП «АБС», з метою інформування громадян про роботу 
підприємства ведеться сторінка у соціальній мережі ГасеЬоок, яка знаходиться 
за посиланням: https://www.facebook.com/CMEABS/.

______ ______ :?
Начальник МКП «АБС»
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