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Звіт начальника міського комунального підприємства «Архітектурно- 
будівельний сервіс» про роботу підприємства за 2016 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.

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.)

I. Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 24.12.2007р. №3290 
(зі змінами від 11.12.2014 року № 2751) затверджено Договір про порядок 
використання встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб 
(гаражів). МКП «АБС» наділене повноваженнями на укладання вказаного Договору.

За 2016 рік укладено Договорів загальною кількістю 4157, з них:
- на загальних умовах 2561;
- пільги 1596, з них:
S  інваліди війни -  145;
•S учасники бойових дій -184;
S  громадяни міста, які опинились в складних життєвих обставинах - 34;
S  громадяни міста з невисоким рівнем доходів (субсидія) - 679;
•S вдови (удівці) померлих інвалідів війни - 53;
S  особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 0;
S  особи, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС І-ІІ категорії - 68;
S  інваліди.з порушенням опорно-рухового апарату І-ІІІ групи -153;
S  інваліди загального захворювання І-ІІ групи - 197;
S  інваліди з дитинства І-ІІІ групи - 83.

За Договорами про порядок використання встановлених тимчасових конструкцій 
для господарських потреб (гаражів) у 2016 році на рахунок МКП «АБС» надійшло 
4523,3 тис.грн. (у т.ч. ПДВ 753,9 тис.грн.) та до Фонду «Соціально-економічний 
розвиток міста» - 2572,9 тис.грн.

II. МКП «АБС» постійно проводиться моніторинг територій на предмет дотримання 
умов Договору користувачами конструкцій, кольорового опорядження 
індивідуальних гаражів та виконання житлово-експлуатаційними підприємствами 
послуг про прибиранню території біля (навколо) індивідуальних гаражів.
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III. МКП «АБС» за 2016 рік вжито заходів щодо демонтажу конструкцій (споруд) у 
загальній кількості 55, з них:
- тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) - 32;
- рекламних засобів -  23.

IV. В 2016 році МКП «АБС» здійснено продаж на цільовому аукціоні 4 - х  металевих 
конструкцій (гаражів) загальною вартістю 20451 грн.

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 57 звернень, 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 23 рішення про надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних 
боксів учасникам АТО.

VI. Відповідно до Порядку надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних 
боксів в дворах багатоповерхових будинків на території м. Вінниці особам з 
обмеженими фізичними можливостями, які за висновком медико-соціальної 
експертної комісії (МСЕК) мають право на забезпечення автомобілем з ручним 
керуванням (мотоколяскою), що затверджений рішенням виконкому Вінницької 
міської ради від 28.04.2011 року № 977 зі змінами, виконкомом Вінницької міської 
ради прийнято 9 рішень про надання дозволу на тимчасове встановлення гаражних 
боксів за місцем проживання осіб.

VII. МКП «АБС» за 2016 рік опрацьовано та розглянуто 583 звернення громадян, у 
відповідності до Закону України «Про звернення громадян» та 7 запитів, у 
відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

VIII. За період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року МКП «АБС» перераховано 
податків до бюджетів всіх рівнів:
- податок з доходів фізичних осіб -  397,7 тис.грн.;
- єдиний соціальний внесок -  457,7 тис.грн.;
- військовий збір -  33,1 тис.грн.;
- земельний податок -  4,7 тис.грн.;
- частина чистого прибутку до міського бюджету -  8,5 тис.грн.;
- податок на прибуток -  18,6 тис.грн.
Фінансовий результат від діяльності (чистий прибуток) за 2016 рік складає 84,0 
тис.грн.

IX. Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 08.12.2016 р. № 
2897 затверджено Стратегію розвитку міського комунального підприємства 
«Архітектурно - будівельний сервіс» на 2016-2020 роки.
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