
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 29.03.2019 № 1632                              39 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

 

Про  Порядок  використання  коштів,  

передбачених в бюджеті  Вінницької 

міської об’єднаної територіальної  

громади на поповнення  (створення) 

статутного капіталу міським  комунальним  

підприємствам 

 

                              

Керуючись  ст. 26,  ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок  використання  коштів, передбачених в бюджеті  

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на поповнення  

(створення) статутного капіталу міським комунальним  підприємствам згідно з 

додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

21.06.2013 р. № 1321 «Про Порядок  використання  коштів, передбачених в 

міському бюджеті  на поповнення  (створення) статутного капіталу міським  

комунальним підприємствам». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (В. Кривіцький).      
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 29.03.2019 № 1632  

 
 

 

П О Р Я Д О К 

використання  коштів, передбачених в бюджеті  Вінницької міської 

 об’єднаної територіальної громади на поповнення  (створення) статутного 

капіталу міським  комунальним  підприємствам  

 

І. Загальні питання 

 

1.1. Даний порядок визначає механізм   використання коштів, передбачених в 

бюджеті  Вінницької міської  об’єднаної територіальної громади  на  поповнення 

(створення) статутного капіталу міським комунальним  підприємствам 

відповідно до заходів Програм, затверджених рішеннями міської ради.  

1.2. Головними розпорядниками бюджетних коштів є департаменти та 

виконавчий комітет міської ради. 

1.3. Одержувачами бюджетних коштів є підвідомчі міські комунальні 

підприємства.  

1.4. Основний критерій одержувачів бюджетних коштів: 

    - є комунальним підприємством; 

    - за поданням головного розпорядника коштів є необхідність у поповненні 

(створенні) статутного капіталу комунального підприємства. 

      

 ІІ. Мета Порядку та напрями використання бюджетних коштів 

 

2.1. Мета порядку полягає у забезпеченні прозорості та ефективної процедури  

використання коштів. 

2.2. Бюджетні кошти  спрямовуються відповідно до заходів Програм, 

затверджених рішеннями міської ради.  

 

ІІІ. Вимоги щодо використання бюджетних коштів  

 

3.1. Бюджетні кошти, які направляються на  поповнення  (створення) статутного 

капіталу, використовуються в межах  відповідних  бюджетних призначень, 

встановлених рішенням  міської ради про  бюджет  Вінницької міської  

об’єднаної територіальної громади на  відповідний рік. 

3.2. Одержувач використовує бюджетні кошти  відповідно до фінансового плану 

(таблиця 7), затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради.  

3.3. Бюджетні кошти, які направляються на  поповнення  (створення) статутного 

капіталу, використовуються комунальним підприємством – одержувачем 

бюджетних коштів: 

-  з рахунку, який відкрито в управлінні Державної казначейської служби 

України у м. Вінниці Вінницької області відповідно до плану використання 

бюджетних коштів, погодженого головним розпорядником коштів; 

-   або з банківського розрахункового рахунку комунального підприємства за 

дозволом, який надано рішенням міської ради. 



 Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, 

затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради. 

3.4. У разі збільшення  або зменшення  бюджетних призначень, головний 

розпорядник  коштів здійснює відповідне коригування суми  на поповнення  

статутного капіталу підприємств.  

3.5.  В разі придбання  товарів, робіт, послуг за рахунок коштів бюджету, 

передбачених на поповнення (створення) статутного капіталу їх закупівля  

здійснюється  відповідно до чинного законодавства. Попередня оплата  таких 

товарів, робіт проводиться  з врахуванням положень бюджетного законодавства.  

3.6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік  зобов’язань в державному 

казначействі, на проведення операцій, пов’язаних з використанням  бюджетних 

коштів, здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України. 

 

     ІV. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх 

витрачанням 

 

4.1. Складання і подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів,  а також контроль за їх цільовим та ефективним  витрачанням 

здійснюється в установленому законодавством порядку.  

4.2. Відповідальність  за правильність використання бюджетних коштів 

покладається на головного розпорядника бюджетних коштів та одержувача 

бюджетних коштів (комунальне підприємство).  

4.3. В разі перерахування коштів на поповнення (створення) статутного капіталу 

на розрахунковий рахунок підприємства – підприємство щомісячно, до 5-го 

числа місяця наступного за звітним, подає головному розпоряднику коштів звіт 

про використання коштів бюджету на поповнення статутного капіталу  за 

формою, згідно з  додатком 1 до Порядку. 

Головний розпорядник коштів перевіряє, аналізує та узагальнює звітність 

і надає щомісячно до 10 числа департаменту фінансів міської ради узагальнений 

звіт за формою згідно з додатком 2 до Порядку. 

4.4. В разі невикористання підприємством коштів на поповнення (створення) 

статутного капіталу протягом 10 робочих днів з дня надходження на рахунок 

кошти підлягають поверненню до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 За перебування коштів бюджету на рахунках підприємств понад 10 

банківських днів підприємство сплачує до бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади пеню в розмірі подвійної ставки НБУ за 

кожен день невикористання коштів понад 10 банківських днів. 



                                                                                                                                                                             Додаток 1 до Порядку 

 

 

ЗВІТ 

про використання коштів бюджету на поповнення статутного капіталу 

по____________________________________________ 
(назва підприємства) 

за __________ 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        тис.грн. 

№ 

п/п 
Найменування 

Уточнений 

план на  рік 

Профінансовано  Використано 

Залишок 

невикористаних 

коштів на рахунку 

підприємства 

Залишок 

асигнувань до 

кінця поточного 

року 
Сума 

Дата 

надходження 

коштів на 

рахунок 

підприємства 

Сума 
Дата 

оплати 

1 Назва підприємства        

 в тому числі:        

 (розшифрувати)        

         

         

         

 Разом        

                                                            

 

                                                                                                   

Керівник                               ___________________           _____________________ 
                                                                       (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер           ____________________          _____________________ 
                                                                       (підпис)                               (ініціали та прізвище) 
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   

 



                                                                                                                                                                                                              Додаток 2 до Порядку 

 

ЗВІТ 

про використання коштів бюджету на поповнення статутного капіталу 

по____________________________________________ 
(назва  головного розпорядника коштів) 

за __________ 

                                                                                                                                                                                               тис.грн. 

№ 

п/п 
Найменування 

Уточнений 

план на  рік 

Профінансовано 

 

Використано 

 

Залишок 

невикористаних 

коштів на 

рахунку 

підприємства 

 

Залишок 

асигнувань до 

кінця 

поточного року 
Сума  

Дата надходження 

коштів на рахунок 

підприємства 

Сума 
Дата 

оплати 

1 Назва підприємства        

 в тому числі:        

 (розшифрувати)        

         

2 Назва підприємства        

 в тому числі:        

 (розшифрувати)        

         

 ........        

         

 Разом        

 

Керівник                               ___________________           _____________________ 
                                                                       (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер           ____________________          _____________________ 
                                                                       (підпис)                               (ініціали та прізвище)                                           
 

 

                                               Міський голова                                                                             С. Моргунов



Департамент фінансів міської ради  

Самонова Анжела Іванівна 

Заступник начальника відділу фінансування місцевого господарства 

Василівна 

 


