
порядок видiлення та викOристання коштiв бюджету Вишневоi Micbkoi
територiальноТ громади бюджетним установам

та комунальним пiдприемствам

1. l_{ей Порядок визначае механiзм наданшI та ви ористання коштiв з
бюджеry Вишневоi MicbKoT територiальн i громадиу виглядi фiнансовоi пiдтримки

1. Цей Порядок

бюджетних установ та комунальнлtх пiдприемств громади, придбання необхiдного
обладнання, устаткування, службових автомобiлiв, тощо, у рамках Програми
оновлення матерiально-технiчноi бази бюджетних установ та комунztльних
пiдприемств Вишневоi MicbKoi ради на 2023 piK.

2. ФiНаНСОВа пiдтримка бюджетних установ та комун€tльних пiдприемств на
придбання необхiдного обладнаннjI, устаткування, сJý/жбових автомобiлiв, тощо
ДЛЯ бЮДжеТних установ та комун€Lльних пiдприемств, здiйснюеться на пiдставi
СТ. 14З КОНСТитУцii Украiни, ст. ст.7|, 91 Бюджетного кодексу Украiни, Закону
Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHb.

З. ФiНаНСОВа пiдтримка надаеться комунальним пiдприсмствам на
беЗПОВОРОтнiй ocHoBi для забезпечення належноi реалiзацii ik статутних завдань,
ПОСИЛеННЯ фiнансово-бюджетноi дисциплiни, вжиття заходiв для виробництва та
надання якiсних, безпечних, безперебiйних посJц/г населенню, з метою створення
СПРИrlТЛИВIlrХ УМоВ для життсдiялъностi громади i сприяння полiпшенню фiнансово-
ГОСПОДаРСъкоТ дiяльностi зазначених пiдприемств вiдповiдно до затвердженIтх
Вишневоi мiською радою програм.

4. З МеТоЮ забезпеченнrI службовоi необхiдностi бюд}кетних установ та
КОМУНаЛЬНИх пiдприемств, здiЙснюеться придбання необхiдного обладнання,

устаткування, службових автомобiлiв, тощо.
5. Фiнансова пiдтримка та придбання необхiдного комун€tльного майна

ЗдiЙснюеться Виконавчим KoMiTeToM Вишневоi мiсъкоi ради за рахунок коштiв
СПеЦiаЛЬНОГО фонду бюджету Вишневоi MicbKoi територiальноi громади в обсягах, с

передбаченIlгх рiшенням про бюджет на вiдповiдний piK.
6. Фiцансова пiдтримка комун€tпьних пiдприемств зi спецiального фо*rду

бЮДЖеТУ Вишневоi MicbKoi територiалъноi громади, як внесок до статутного
КаПiТаry КОМУн€tпьних пiдприемств, надаеться як капiтальнi трансферти
комун€tлъним пiдприсмств, якi включенi до мережi головного розпорядника коштiв
бюджету як одержрачi бюдх<етних коштiв, та використовустъся вiдповiдно до
погодженого в установленому порядку плану використання бюджетнrх коштiв або
шJUIхом перерахування на рахунок пiдприсмства, вiдкритий в ycTaHoBi банку.

РееСТРацiя бюджетнlтх зобов'язань здiйснюеться органом ЩержавноТ
КаЗНаЧеЙСЬКОТ служби УкраiЪи у порядку, встановJIеному законодавством за
ТКВКБМС 7670 <<Внески до статутного капiталу суб'ектiв господарюваншI>.



Бюджетнi установи отримують кошти вiдповiдно до ТКВКБМС напряму
дiяльностi розпорядника.

7. Фiнансова пiдтримка надаеться за рахунок бюджетних коштiв на
безповоРотнiй ocHoBi бюджетним установам, коI\ц.нальним пiдприемствам,
засновником яких е Вишнева Micbka рада Бучанського району Киiъськоi областi.
Фiнансова пiдтримка надасться викJIючно в межах бюджетних призначень,
встановленrх рiшенням Вишневоi Micbkoi ради кпро бюджет Вишневот MicbkoТ
територiальноi громадю) на вiдповiдний piK та за Програмою оновлення
матерiа-гtьно-технiчноi бази бюджетних установ та комунальних пiдприемств
ВишневоТ MicbKoi ради на 202З piK.

Критерiями визначення одержувача для надання фiнансовоi пiдтримки с
HzUIBHlcTb:

числi iз фiнансово-економiчним
пiдтримки ( в разi необхiдностi
службового автомобirrя, тощо
комунального майна);

- фiнансового плану комунaльного пiдприемства на поточний piK.
8. КОНтрОль за цiльовим використанням бюджетнtтх коштiв забезпечуе

ГОЛОВНИЙ роЗПорядник коштiв бюджету Вишневоi MicbKoi територiальноi громади -
ВИКОнавчиЙ KoMiTeT Вишневоi MicbKoT ради Бучанського району КиiЪськоi областi.

9. ВикористаннrI коштiв з iншою метою, яка не вiдповiдас цьому Порядку, е
Нецiльовим використанням бюджетних коштiв , що тягне за собою вiдповiдальнiсть
згiдно з чинним законодавством Украiни.

10. Вiдповiдно до ч. 3 ст. 8 Закону УкраiЪи кПро бlо<галтерсъкий облiк та
фiнансову звiтнiстъ УкраiЪш> вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського
ОбЛiКУ Та забезпечення фiксування фактiв здiйснення Bcix господарських операцiй
У перВинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi
протягом встановленого TepMiHy, Еtпе не менше трьох poKiB, несе уповновокений
ОРГаН (посадова особа), який здiйснюе керiвництво пiдприсмством, або власник
вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.

1 1. СкладаншI та поданнrI фiнансовоi i бюджетноi звiтностi про використанIuI
бюджетних коштiв здiйснюеться в установленому порядку.

.,. 1

Мiський rолова ,',.' Iлля ДIКОВ

- обгрунryваннrI доцiльностi надання та розмiру фiнансовоi пiдтримКИ, У ТО]чry

розрахунком, поданого отримувачем фiнансовоТ
придбання обладнання, устаткування, технiки,

обГрунтування доцiльностi купiвлi такого


