
/ 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 27.01.2022 р. №179 

м. Вінниця 

 

 

12.01.2011 №66 

Про визнання МКП «Вінницязеленбуд» 

одержувачем бюджетних коштів  

на 2022 рік 

 

 

Розглянувши пропозиції департаменту комунального господарства та 

благоустрою від 17.01.2022р. №19/00/006/3180 керуючись статтями  28, частиною 

1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003р. №154 «Про 

затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою 

населених пунктів», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Визнати міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд» одержувачем 

бюджетних коштів на 2022 рік за видатками головного розпорядника 

бюджетних коштів – департаменту комунального господарства та благоустрою 

по КПКВК1416030 «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ2610 в 

сумі 16000000,00грн. (озеленення) згідно з критеріями, наведеними в додатку 

до рішення. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М.Форманюка. 

 

 

     Міський голова                                                                 Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

міської ради 

від 27.01.2022 р. №179 

 

 

Відповідність показників діяльності  

міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд»   

критеріям визначення одержувача бюджетних коштів 

(затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2002р. №228 «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ» зі змінами) 

№ 

з/п 
Найменування критеріїв Показники діяльності підприємства Примітка 

1 

Досвід роботи за 

відповідним профілем не 

менше  двох років  та 

наявність  відповідної 

кваліфікації з 

урахуванням напряму чи 

заходу бюджетної 

програми 

Підприємство працює на ринку 

надання послуг з благоустрою 

міста з 16.06.1995р. 

(довідка від 17.01.2022р. №8) 

Відповідає 

2 

Виробничий потенціал і 

відповідні показники 

виробничої діяльності 

В наявності: 

 транспортні засоби - 31 од.,  

 обладнання - 64 од.; 

 працівників, в т.ч. 

спеціалістів з вищою,  

з неповною вищою  

та з середньою спеціальною 

освітою - 70 чоловік. 

Надано послуг з озеленення: 

у 2020р. -  19000,0тис.грн.; 

у 2021р. -  18863,5тис.грн. 

(довідка від 17.01.2022р. №7) 

Відповідає 

3 

Наявність бездефіцитного 

фінансового плану на 

поточний 2022 рік 

Фінансовим планом підприємства 

на 2022 рік заплановано прибуток  

в сумі 7,0тис.грн. 

Відповідає 

4 

Незбиткова діяльність 

одержувача за останні два 

роки 

Згідно зі звітом підприємства 

прибуток складає : 

за 2020рік – 5,0тис.грн.; 

за 2021рік – 1,0тис.грн. 

Відповідає 

5 

Відсутність простроченої 

заборгованості за 

наданими банками 

кредитами 

Згідно з довідкою  

АТ «УкрСиббанк»,  

на обслуговуванні якого 

знаходиться підприємство, 

прострочена заборгованість за 

кредитами відсутня  

(довідка від 13.01.2022р.  

№59-4-03/34/10) 

Відповідає 



№ 

з/п 
Найменування критеріїв Показники діяльності підприємства Примітка 

6 
Співвідношення вартості 

робіт , послуг та їх  якості 

Вартість послуг з озеленення міста 

та утримання парків визначається 

на підставі ДСТУ та економічно 

обґрунтованих витрат 

(довідка від 17.01.2022р. №9) 

Відповідає 

7 
Застосування договірних 

умов 

Надання послуг з озеленення міста 

та утримання парків проводиться 

на підставі договору (проект 

договору додається) 

Відповідає 

8 

Одержувачем в 

установленому порядку 

відкрито рахунок в 

органах Державної 

казначейської служби 

України в м.Вінниці 

Вінницької області 

Підприємству відкрито рахунок  в 

управлінні  Державної  

казначейської служби України в 

м.Вінниці Вінницької області 

(повідомлення від 01.01.2020р. 

№607) 

Відповідає 

9 

Одержувача не визнано в 

установленому порядку 

банкрутом,  

не порушено справу  

про банкрутство і він не 

перебуває в стадії 

ліквідації 

В Єдиній базі даних про 

підприємства щодо яких порушено 

провадження у справі про 

банкрутство відсутня інформація 

про МКП «Вінницязеленбуд»,  

що підтверджено інформаційною 

довідкою, сформованою 

13.01.2022р. №643675. 

Відповідає 

Підтверджуючі документи на 40 аркушах додаються. 

 

В.о. керуючого справами  

виконкому                                                                     Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент комунального господарства та благоустрою    

 

Столяревська Марина Євгенівна 

 

Начальник планово-економічного відділу  

департаменту комунального господарства та благоустрою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


