
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 31.05.2019 № 1766        41 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  

рішення міської ради від 25.12.2015 № 12 

«Про затвердження Програми підвищення  

ефективності роботи комунальних  

підприємств м.Вінниці на 2016-2020 роки» 

(зі змінами та доповненнями) 

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, пунктом 1 частини 2 статті 52, 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи прийняття рішення Вінницької міської ради №1385 від 26.10.2018 

року «Про добровільне приєднання територіальної громади селища Десна 

Вінницького району Вінницької області до територіальної громади міста 

Вінниці», звернення МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» та 

доповідну записку департаменту економіки і інвестицій міської ради, з метою 

ефективного управління активами Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Місто», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 25.12.2015 №12 

«Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи комунальних 

підприємств м. Вінниці на 2016-2020 роки» (зі змінами та доповненнями), а саме: 

 

1.1. Викласти назву рішення в новій редакції: «Про затвердження 

Програми підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, що є 

власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, на 2016-2020 

роки». 

 

1.2. В розділах 3-9 додатку до рішення по тексту словосполучення 

«комунальні підприємства міста» в усіх відмінках замінити словосполученням 

«комунальні підприємства, що є власністю Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» у відповідному відмінку. 

 



1.3. В розділах 3-9 додатку до рішення по тексту словосполучення 

«міський бюджет» у всіх відмінках замінити словосполученням «бюджет 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» у відповідному відмінку. 

 

1.4. Доповнити підрозділ IV «Забезпечення прибутковості комунальних 

підприємств» розділу 5 «Заходи Програми» пунктом 24.1 наступного змісту: 

 

№ 

з/п 
Заходи Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

24.1. 

Здійснення інвестиційної 

діяльності, в тому числі 

участь у статутному 

(складеному) капіталі інших 

юридичних осіб 

МКП «Вінницький фонд 

муніципальних 

інвестицій»; 

департамент економіки і 

інвестицій; виконавчий 

комітет міської ради 

ІІ квартал 

2019 року 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (О. Дан) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (В. Кривіцький). 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        С. Моргунов 
  



Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Вернигора Тетяна Володимирівна 

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління 

економічної політики 

 


