
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

Від 26.04.2013р. № 1241     31 сесія 6 скликання 
 м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін  до рішень  

міської ради  від 10.02.2012 р. № 626 та 

від 10.02.2012 р. № 627 

 

Керуючись ст. 17, пунктом 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи доповідну записку департаменту 

економіки та інвестицій міської ради від 10.04.2013 р. № 11-00-004-15747, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Викласти пункт 3.4 додатку №1 до рішення міської ради від 10.02.2012 р. 

№626 «Про створення МКП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій», затвердження його Статуту, порядку надання кредитів та 

Порядку надання в оренду обладнання (об’єкту)» в новій редакції, а саме: 

«Для забезпечення діяльності Підприємства, за рахунок внеску 

Власника, утворюється Статутний капітал у розмірі 6 000 000,00 грн. 

(Шість мільйонів гривень 00 копійок).». 

 

2. Викласти додаток №2 до рішення міської ради від 10.02.2012 р. №627 

«Про затвердження порядків використання коштів,  передбачених  в 

міському бюджеті для МКП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій» в новій редакції (згідно з додатком). 

 

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 В.  Гройсман 

  



 

Додаток до рішення 

міської ради  

від 26.04.2013р. № 1241 

 

 

 

Порядок 

використання бюджетних коштів, які направляються  

на створення  та поповнення  Статутного капіталу  

МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»  

 

 

І. Загальні положення  

 

1.1. Даний Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених в міському бюджеті для виконання заходів Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці на відповідний рік на 

створення та поповнення Статутного капіталу МКП «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» (надалі – Підприємство).   

1.2. Головним розпорядником коштів, які направляються на створення 

та поповнення Статутного капіталу Підприємства, є виконком Вінницької 

міської ради (надалі – Головний розпорядник коштів).  

1.3. Одержувачем бюджетних коштів є МКП «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій». 

 

 

ІІ. Мета Порядку та напрями використання бюджетних коштів 

 

2.1. Мета Порядку полягає в забезпеченні прозорої та ефективної 

процедури використання бюджетних коштів. 

2.2. Кошти, які передбачені в міському бюджеті на відповідний рік  на 

створення та поповнення Статутного капіталу МКП «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій», Головний розпорядник коштів перераховує 

одержувачу коштів.   

 

 

              ІІІ. Вимоги щодо використання бюджетних коштів             

 

3.1. Обсяг потреби в коштах на створення та поповнення Статутного 

капіталу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» визначається 

Головним розпорядником коштів на підставі відповідних розрахунків.  

3.2. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних 

бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про міський 

бюджет на відповідний рік.  

3.3. У випадку зменшення (збільшення) бюджетних призначень, 

Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює їх відповідні коригування.    



 

 

ІV . Звітність про використання бюджетних коштів  

та контроль за їх витрачанням 

 

1.1. Складання та подання фінансової звітності МКП «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» про використання бюджетних коштів, а також 

контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

1.2. Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів 

покладається на Головного розпорядника  та одержувача бюджетних коштів 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова В.  Гройсман 



 

Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Савоткіна Лариса Семенівна 

Начальник відділу фінансового моніторингу та тарифної політики 

 

 


