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УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 367 

8 червня_____ 201? 20 сесія 7 скликання

Про обласне комунальне підприємство
„Вінницякіно”

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної 
Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 5 
сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об'єкти 
комунальної власності”, враховуючи клопотання управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновки постійної комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в частині місцезнаходження обласного комунального 
підприємства „Вінницякіно”.

2. Привести Статут обласного комунального підприємства „Вінницякіно” 
у відповідність до вимог чинного законодавства України.

3. Затвердити Статут обласного комунального підприємства 
„Вінницякіно”, викладений у новій редакції (додається).

4. Доручити директору обласного комунального підприємства 
„Вінницякіно” Безносюку М.С. здійснити всі організаційно-правові заходи 
щодо виконання пункту 3 цього рішення, про що поінформувати управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області в 
місячний термін (з наданням копії Статуту).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 20 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 08.06.2017 року № 367

СТАТУТ
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ВІННИЦЯКІНО»
(нова редакція)

м. Вінниця 
2017



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства 

України та є документом, який регламентує діяльність обласного 
комунального підприємства «Вінницякіно» (далі -  Вінницякіно).

Вінницякіно є правонаступником державного підприємства 
«Вінницякіно» відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 
від 16 березня 1998 року №74 «Про удосконалення структури державного 
управління кіновідеомережею і кіновідеопрокатом області».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року 
№311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною 
(республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних 
одиниць (комунальною власністю)” та рішення 10-ї сесії обласної Ради 21-го 
скликання від 30.10.1992 року „Про перелік об’єктів комунальної власності 
обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної 
державної адміністрації, та розмежування майнових інтересів між суб’єктами 
власності ” Вінницякіно віднесено до обласної комунальної власності.

Вінницякіно є об’єктом права спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким здійснює Вінницька 
обласна Рада (надалі - Орган управління майном).

1.2. Вінницякіно є юридичною особою з моменту його державної 
реєстрації.

1.3. Вінницякіно має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в 
установах банків України, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм 
найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші штампи, емблеми.

1.4. Вінницякіно має право укладати угоди, наділений цивільною 
правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах.

1.5. Вінницякіно не відповідає за зобов’язаннями Органу управління 
майном, а Орган управління майном не відповідає за зобов’язаннями 
Вінницякіно. Вінницякіно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 
коштами, що є в його розпорядженні.

1.6. Вінницякіно визначає свою структуру за погодженням з галузевим 
структурним підрозділом обласної державної адміністрації.

1.7. Вінницякіно має право створювати філії, представництва, відділення 
та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи за погодженням 
з Органом управління майном.

1.8. Вінницякіно має право входити до складу асоціацій, концернів та 
інших об’єднань підприємств на добровільних засадах відповідно до чинного 
законодавства України і за погодженням з Органом управління майном.

1.9. Вінницякіно у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами міністерств, рішеннями Органу управління майном, 
розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими 
актами та цим Статутом.

1.10. Найменування Вінницякіно українською мовою:
повне: обласне комунальне підприємство «Вінницякіно»;
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скорочене: ОКП «Вінницякіно».
1.11. Місцезнаходження Вінницякіно: Україна, 21010, м. Вінниця, вулиця 

Ботанічна, 15.

II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою діяльності Вінницякіно є створення належних умов для 

розвитку національної кінематографії та кіномистецтва, відновлення його ролі 
і впливу в соціальній і духовній сферах, у формуванні духовних та естетичних 
цінностей громадян у поєднанні із прибутковою діяльністю підприємства.

2.2. Предметом діяльності Вінницякіно є:
- виконання регіональних програм поліпшення кінообслуговування 

населення;
- сприяння реалізації державної політики в галузі кінематографії;
- пропаганда творами кіномитців ідеї гуманізму, загальнолюдських 

національно-культурних та духовних цінностей;
- сприяння національної свідомості, патріотичних почуттів, естетичного 

та екологічного виховання;
- задоволення духовних потреб широких верств населення, прилучення 

його до кращих зразків українського та світового кінематографу;
організація кіновідеообслуговування населення, підприємств, 

організацій, установ та освітніх закладів з метою задоволення їх культурних, 
економічних правових та інших знань;

- поповнення обласного кіновідеофонду, створення умов для його 
довгострокового зберігання, та реставраційно-профілактичної обробки, 
придбання, тиражування та розповсюдження кіновідеофільмів кіностудій 
України та інших держав у відповідності до чинного законодавства;

- прокат кіно- та відеофільмів юридичним та фізичним особам, 
забезпечення ефективного використання діючого фільмофонду, організація 
реклами кіновідеофільмів;

- впровадження нових форм кінопоказу;
- налагодження співробітництва із вітчизняними та іноземними суб'єктами 

кінематографії;
- придбання кіно- та відеофільмів на кіноринках, кіноаукціонах, у 

кіностудій, творчих об'єднань та в інших організацій, а також окремих 
громадян, які є їх власниками;

- укладання договорів і прокат власних кіновідеофільмів;
- укладання договорів з власниками кіновідеофільмів на їх прокат на 

території області;
- проведення передсеансової роботи, організація творчих зустрічей із 

кіномитцями та інших платних заходів;
- контроль за дотриманням нормативно-правових вимог щодо публічного 

показу та розповсюдження кіно-, відеофільмів;
- проведення кінофестивалів аматорського кіно- та фотовиставок;
- створення власних сайтів та інших соціальних сторінок в інтернет 

мережах;
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- демонстрування (публічний показ) фільмів у кінотеатрах, навчальних 
закладах, на кіновідеоустановках;

- проведення кіно- та інших мистецьких фестивалів, забезпечення кіно-, 
відеопродукцією населення області;

- розробка сценаріїв для шкіл та дошкільних закладів з демонстрацією 
фільмів;

- інша діяльність у сфері відпочинку та розваг;
кільтурно-просвітницька діяльність, організація історико- 

документальних виставок, кіноклубів, кінолекторіїв, проведення 
кіноконференцій, презентацій, круглих столів;

інформаційно-рекламна діяльність, популяризація сучасного 
кіномистецтва у засобах масової інформації;

- звуковідеозабезпечення заходів;
- заняття комерційною та торговою діяльністю.
2.3. Види діяльності, які у відповідності до чинного законодавства 

здійснюються за спеціальним дозволом, Вінницякіно виконує виключно за 
спеціальним дозволом (ліцензії, патенту тощо).

2.4. Вінницякіно здійснює виробничо-господарську діяльність в межах не 
заборонених чинним законодавством.

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Вінницякіно відповідно до чинного законодавства та цього Статуту 

має право:
- в межах річних та перспективних планів фінансово-господарської 

діяльності планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями 
свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та 
пріоритетів кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та 
економічної ситуації;

- реалізовувати свою продукцію, виконувати роботи, надавати послуги 
відповідно до умов економічної діяльності та згідно з чинним законодавством 
України;

- надавати послуги за цінами, що формуються відповідно до умов 
дистриб'юторів на право прокату фільмів, а у випадках, передбачених чинним 
законодавством України, за державними фіксованими та регульованими 
цінами та тарифами;

- на добровільній основі брати участь у формуванні та фінансуванні 
цільових територіальних планів та програм;

- укладати господарські договори та угоди;
- одержувати кредити;

самостійно, з дотриманням гарантій, визначених чинним 
законодавством, встановлювати для своїх працівників тривалість робочого 
дня, відпусток та інші пільги;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним 
законодавством України та не суперечать цьому Статуту;

- за погодженням з Органом управління майном створювати філії, 
представництва, інші відокремлені підрозділи та затверджувати їх Положення.



Вінницякіно може відкривати рахунки в установах банків через свої 
відокремлені підрозділи відповідно до закону.

3.2. Вінницякіно відповідно до чинного законодавства та цього Статуту 
має такі обов’язки:

- при визначенні стратегії господарської діяльності враховувати 
регіональні контракти, замовлення, інтереси місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, інші договірні зобов’язання;

- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов'язкових платежів 
та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством;

- забезпечувати ефективне використання основних фондів, їх належне 
утримання та своєчасний ремонт.

- забезпечувати економне та раціональне використання нерозподіленого 
прибутку;

- відповідно до укладених угод забезпечувати виконання робіт та надання 
послуг;

- складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий 
план на кожен наступний рік;

- щоквартально звітувати про виконання фінансового плану;
- затверджувати ціни на кіноквитки та інші послуги.

IV. МАЙНО
4.1. Майно Вінницякіно становлять основні фонди та оборотні кошти, а 

також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 
комунального підприємства.

4.2. Майно Вінницякіно та доходи від його використання є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 
закріплені за Вінницякіно на праві повного господарського відання. 
Здійснюючи право господарського відання, Вінницякіно володіє та 
користується майном згідно з чинним законодавством України. Право 
розпорядження майном здійснюється за погодженням з Органом управління 
майном.

Джерелами формування майна можуть бути:
- грошові та матеріальні внески засновників;
- майно, передане Органом управління майном;
- кошти та інше майно, одержані від виконання робіт та надання послуг 

підприємством;
- цільові кошти, виділені з обласного бюджету;
- кредити банків;
- частина доходів підприємства, одержаних ним за результатами 

господарської діяльності, передбаченої статутом;
- інші джерела, незаборонені законом.
4.3. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і 

збереженням переданого Вінницякіно в господарське відання майна і має 
право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується 
або використовується ним не за призначенням.
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4.4. Збитки завдані Вінницякіно, внаслідок порушення його майнових 
прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, 
відшкодовуються за рішенням суду в порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

4.5. Вінницякіно має право, в порядку встановленому Органом управління 
майном здавати в оренду майно.

4.6. Усі питання, що стосуються права на земельну ділянку, яка 
знаходиться у користуванні Вінницякіно, її відчуження, вилучення, відмова 
від права користування, тощо вирішуються за погодженням з Органом 
управління майном.

Вінницякіно користується земельною ділянкою і несе відповідальність за 
дотримання вимог та норм її охорони.

4.7. Вінницякіно реалізує свої послуги за цінами і тарифами, що 
встановлюються відповідно до чинного законодавства.

V. УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЯКІНО
5.1. Управління Вінницякіно здійснюється Органом управління майном.
5.2. Орган управління майном, здійснюючи управління Вінницякіно:
- приймає рішення про припинення Вінницякіно;
- призначає та звільняє директора Вінницякіно;
- затверджує статут Вінницякіно та зміни до нього, здійснює контроль за 

дотриманням статуту та приймає рішення у разі його порушення;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна переданого в 

господарське відання Вінницякіно;
- затверджує у встановленому порядку річні фінансові плани Вінницякіно 

та здійснює контроль за їх виконанням;
- здійснює інші повноваження згідно законодавства.

5.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Вінницякіно здійснює 
директор, який призначається та звільняється Органом управління майном в 
порядку встановленому законодавством. З директором Вінницякіно 
укладається контракт, в якому встановлюються строк найму, права, обов’язки і 
відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови 
звільнення з посади та умови припинення контракту.

5.4. Директор самостійно вирішує питання діяльності Вінницякіно (за 
винятком віднесених цим Статутом до компетенції інших органів управління), 
а саме:

- діє від імені Вінницякіно, представляє його інтереси в органах державної 
влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з 
юридичними особами та громадянами;

- у межах повноважень (в окремих випадках з дозволу Органу управління 
майном) укладає договори, угоди про спільну діяльність, контракти з іншими 
установами, підприємствами і фізичними особами, в тому числі договори 
оренди та технічного забезпечення заходів;

- визначає перспективи діяльності Вінницякіно;
- здійснює поточне керівництво Вінницякіно, видає накази і 

розпорядження згідно своєї компетенції;



- визначає структуру Вінницякіно;
- формує штатний розпис Вінницякіно та передає на затвердження до 

галузевого структурного підрозділу обласної державної адміністрації;
- приймає та звільняє працівників;
- підписує платіжні доручення та інші банківські і касові документи;
- здійснює будь-які інші функції по управлінню справами Вінницякіно, що 

не суперечать чинному законодавству і цьому Статуту.
5.5. Між адміністрацією Вінницякіно і трудовим колективом або 

уповноваженим ним органом укладається колективний договір, яким 
регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення 
колективного договору визначаються законодавством про колективні 
договори.

5.6. Трудовий колектив Вінницякіно становлять усі громадяни, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його 
участі в управлінні Вінницякіно встановлюються чинним законодавством та 
цим Статутом.

5.7. Трудовий колектив:
- вирішує питання соціального розвитку трудового колективу;
- розглядає і затверджує проект колективного договору.
5.8. Організаційно-методичне керівництво Вінницякіно та контроль за 

його фаховою діяльністю здійснює галузевий структурний підрозділ 
облдержадміністрації.

VL ГОСПОДАРСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІННИЦЯКІНО

6.1. Вінницякіно забезпечує для своїх працівників передбачені 
законодавством умови праці та відпочинку, створює умови їх професійного 
навчання та підвищення кваліфікації.

6.2. Вінницякіно самостійно планує свою виробничо-господарську 
діяльність залежно від попиту на його продукцію і послуги, та відповідно до 
укладених договорів.

6.3. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється 
Вінницякіно шляхом складання, у порядку та за формою, що визначаються 
Органом управління майном, річних фінансових планів.

У річних фінансових планах Вінницякіно передбачається розмір 
відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету.

6.4. Відрахування Вінницякіно частини чистого прибутку до обласного 
бюджету в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом, 
здійснюється першочергово.

6.5. Директор Вінницякіно несе персональну відповідальність за 
виконання затвердженого фінансового плану.



Вінницякіно звітує про стан виконання фінансового плану та подає 
фінансову звітність Органу управління майном або уповноваженому ним 
органу.

6.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 
господарської діяльності Вінницякіно є прибуток.

6.7. Чистий прибуток Вінницякіно, який залишається після покриття 
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 
відсотків за кредитами банків, внесків, передбачених законодавством України, 
податків та інших платежів до бюджету, відрахувань залишається у 
розпорядженні підприємства і використовується відповідно до затвердженого 
фінансового плану.

6.8. Вінницякіно відповідно до колективного договору визначає форми і 
розміри оплати праці, згідно вимог чинного законодавства та керуючись 
Галузевою угодою та угодою між управлінням культури і мистецтв Вінницької 
обласної державної адміністрації та Вінницькою обласною організацією 
профспілки працівників культури України.

6.9. Вінницякіно має право самостійно встановлювати для своїх 
працівників скорочений робочий день та інші пільги відповідно до вимог 
чинного законодавства.

6.10. Трудові спори вирішуються в порядку встановленому чинним 
законодавством.

VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
7.1. Вінницякіно здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський 

облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення 
бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається 
чинним законодавством. Відомості, не передбачені державною статистичною 
звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організаціам на 
договірній основі, а судовим органам, органам прокуратури, служби безпеки, 
органам внутрішніх справ, Антимонопольному комітету України, 
господарському суду та аудиторським організаціям у випадках передбачених 
законодавством України на їх письмову вимогу.

7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства 
здійснюється уповноваженими державними органами. Орган управління 
майном здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням 
майна.

7.3. Вінницякіно зобов'язане надати Органу управління майном або 
уповноваженому ним органу на його вимогу будь-яку інформацію щодо 
діяльності підприємства.

7.4. Вінницякіно веде облік військовозобов'язвних, виконує заходи з 
цивільного захисту та протипожежної безпеки відповідно до чинного 
законодавства.

VIII. ПРИПИНЕННЯ ВІННИЦЯКІНО
8.1. Припинення діяльності Вінницякіно здійснюється шляхом його 

ліквідації чи реорганізації (злиття, приєднання/ поділ, перетворення,



виділення) в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
Рішення про припинення Вінницякіно приймає Орган управління майном або 
суд згідно законодавства.

8.2. Орган управління майном або суд, що прийняв рішення про 
припинення Вінницякіно, в порядку встановленому законодавством 
призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, 
ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок 
і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що 
припиняється.

8.3. До комісії з припинення Вінницякіно (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять 
повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її 
члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми 
особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

8.4. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Вінницякіно не може 
становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення 
повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

8.5. Вінницякіно вважається реорганізованим або ліквідованим з дня 
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни до Статуту вносяться Органом управління майном шляхом 

викладення Статуту в новій редакції у відповідності до чинного законодавства.
9.2. Статут в новій редакції набуває юридичної сили з моменту 

державної реєстрації згідно законодавства.

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Якщо будь-яке положення цього Статуту є недійсним, це не 

припиняє чинності інших положень даного Статуту.
10.2. Питання, які не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно 

до чинного законодавства України.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК


