
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 28.02.2020 № 2174        50 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про затвердження звіту про надходження  

та використання коштів цільового Фонду  

міської ради на розвиток та утримання 

житлово-комунального господарства, 

енергетики та транспорту за 2019 рік 

 

 

 

Керуючись Положенням про цільовий Фонд міської ради на розвиток та 

утримання житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту, яке 

затверджено  рішенням міської ради від 31.05.2013 року № 1289 (зі змінами), 

статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового 

Фонду міської ради на розвиток та утримання житлово-комунального 

господарства, енергетики та транспорту за 2019 рік згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності  (О. Дан).    

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток    

до рішення міської ради 

                                                                                   від 28.02.2020 № 2174 

 

 

Звіт 

про надходження та використання коштів цільового Фонду 

міської ради на розвиток та утримання житлово-комунального господарства, 

енергетики та транспорту за 2019 рік 

 
 

№ 

п/п 

Найменування Сума ( грн.) 

1 Залишок коштів станом на 01 січня 2019 року  488 992,29 

2 Надійшло коштів  за 2019 рік  -  всього                                 887,29 

 у тому числі:  

 Плата за надлишки загальної площі квартир згідно з 

Законом України «Про приватизацію державного 

житлового фонду»  від 19.06.1992р. №2482 –XII, зі 

змінами 

887,29 

3 Використано коштів за 2019 рік – всього                        482 020,52 

 у тому числі:  

 на реконструкцію  мереж водопроводу  до житлового 

будинку №77 по вул. Л. Ратушної в м. Вінниці, які 

знаходиться на балансі КП «Вінницяоблводоканал» 

та є комунальною власністю Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади (рішення 

виконавчого комітету міської ради від 25.07.2019р. 

№ 1837, зі змінами від 21.11.2019р.  № 2878) 

237 391,00 

 на реконструкцію  мереж теплопостачання  до 

житлового будинку №77 по вул. Л. Ратушної в м. 

Вінниці, які знаходиться на балансі КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та є комунальною 

власністю Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади (рішення виконавчого 

комітету міської ради від 25.07.2019р. № 1837, зі 

змінами від 21.11.2019р.  № 2878) 

244 629,52 

 

4 Залишок коштів станом на 01 січня 2020 року   7 859,06 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 

 

 

 



Департамент міського господарства міської ради 

Кочеткова Наталія Іванівна 

Начальник  відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу – головний 

бухгалтер 
 

 

 

 


