
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

Про Порядок надання та 
використання коштів з міського 
бюджету у вигляді фінансової 
підтримки комунальним під-
приємствам (закладам) тери-
торіальної громади міста 

З метою врегулювання механізму надання та використання коштів з 
міського бюджету, що надаються у вигляді фінансової підтримки комунальним 
підприємствам (закладам) територіальної громади міста, на підставі статей 71, 
91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України та відповідно до 
листа фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради 
від 18.04.2013 вх.№ 8/1300: 

1. Затвердити Порядок надання та використання коштів з міського 
бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам 
(закладам) територіальної громади міста (додається). 

2. Фінансово-економічному департаменту Дніпропетровської міської ради 
(Дробітько І.П.) під час фінансування на надання фінансової підтримки 
комунальним підприємствам (закладам) територіальної громади міста 
керуватися Бюджетним кодексом України, Порядком (п. 1 цього 
розпорядження) та рішенням про бюджет на відповідний рік, 

3. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити 
контроль за цільовим використанням бюджетних коштів згідно з вимогами 
чинного законодавства. 



4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Мелещика В.А. та заступників міського голови 
згідно з розподілом повноважень. 

Міський голова 1.1. Куліченко 



ЗАТВЕРдаСЕНО 
Розпорядження міського голови 

яцоч Ясіл № 

Порядок 
наДання та використання коштів з міського бюджету у вигляді 
фінансової підтримки комунальним підприємствам (закладам) 

територіальної громади міста 

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 
міського бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальним 
підгфиємствам (закладам) територіальної громади міста Дніпропетровська у 
рамках Програми економічного та соціального розвитку міста на відповідний 
рік та інших затверджених міською радою програм. 

2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам (закладам) 
надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 
Конституції України. 

3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам 
(закладам) на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх 
статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття 
заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг 
населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста і 
сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених 
підприємств (закладів) відповідно до затверджених міською радою програм. 

4. Фінансова підтримка комунальним підприємствам (закладам) 
здійснюється засновником за рахунок коштів міського бюджету в обсягах, 
передбачених рішенням про міський бюджет на відповідний рік: 

- з а КФК 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 
внески до фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, на проведення 
капітальних вкладень та придбання основних засобів комунальним 
підприємствам (закладам) територіальної громади міста Дніпропетровська. 

Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний 
трансферти комунальним підприємствам (закладам), які включені до мережі 
головного розпорядника коштів міського бюджету як одержувачі бюджетних 
коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому 
порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних 
зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом 
Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством; 



- за КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів 
підприємницької діяльності» - зі спеціального фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) на внески до фонду власних основних засобів і 
нематеріальних активів та фонду власних оборотних засобів і засобів обігу 
комунальним підприємствам (закладам) територіальної громади міста 
Дніпропетровська. 

Фінансова підтримка із спеціального фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального 
підприємства (закладу) на поповнення фонду власних оборотних засобів і 
засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий 
рахунок підприємства (закладу), відкритий в установі банку, на підставі 
поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського 
обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника 
коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів 
відповідно до фінансового плану. 

На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за 
коштами, "отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів міського 
бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства 
(закладу). 

Фінансова підтримка зі спеціального фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку), як внесок до статутного капіталу комунального підприємства 
(закладу) на поповнення фонду власних основних засобів і нематеріальних 
активів, надається як капітальні трансферти комунальним підприємствам 
(закладам), які включені до мережі головного розпорядника коштів міського 
бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно 
до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних 
коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових 
зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, 
встановленому законодавством. 

5. Головні розпорядники коштів міського бюджету для перерахування 
фінансової підтримки комунальним підприємствам (закладам) надають до 
фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради 
пропозиції ла перерахування коштів у порядку та за формами, визначеними 
відповідним розпорядженням міського голови, згідно з помісячним розписом 
міського бюджету та зареєстрованими у територіальних органах Державної 
казначейської служби України у Дніпропетровській області фінансовими 
зобов'язаннями одержувачів (у частині видатків загального фонду). 

Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному 
підприємству (закладу) зі спеціального фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального 
підприємства (закладу) на поповнення фонду власних оборотних засобів і 
засобів обігу, є укладені договори на поповнення статутного капіталу. 



6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів 
комунальними підприємствами (закладами) здійснюється у визначеному 
законодавством порядку. 

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів 
забезпечують головні розпорядники коштів міського бюджету. 

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому 
Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

9. Комунальні підприємства (заклади), які отримують фінансову 
підтримку з міського бюджету за результатами своєї діяльності, подають 
щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику 
коштів міського бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою. 

10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України» керівник комунального підприємства (закладу) 
несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 
звітності. 

11. -Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 
законодавством порядку. 

Директор фінансово-економічного 
департаменту Дніпропетровської 
міської ради І І.П. Дробітько 


