
Матеріально-технічна база, матеріально-технічне забезпечення, 
фінансово-господарська діяльність закладу культури 

«Вінницька централізована клубна система» 

 
 Матеріально – технічна база ЗК «Вінницька централізована клубна 
система» включає 8 будівель розташовані за адресами:  

- Вінницька обл.. Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. 
Незалежності, 33-Б; 

- м. Вінниця, вул. Пирогова, 348; 
- Вінницька обл.. Вінницький р-н, с. Гавришівка, вул. Гагаріна, буд. 27; 
- Вінницька обл.. Вінницький р-н, с. Стадниця, вул. Д. Франишина, буд. 

2; 
- Вінницька обл.. Вінницький р-н, с. Великі Крушлинці, вул. Українська, 

буд. 28-А; 
-  Вінницька обл.. Вінницький р-н, с. Малі Крушлинці, пров. 

Незалежності, буд.5; 
- Вінницька обл.. Вінницький р-н, с. Щітки, вул. Миру, буд. 35/19; 
- м. Вінниця, вул. Черняховського,74. 

 
           Також матеріально-технічна база закладу включає обладнання, засоби 
зв’язку, оргтехніку, земельні ділянки, рухоме та нерухоме майно, що 
перебуває у його користуванні. 

          Майно ЗК «Вінницька централізована клубна система» є власністю 
Вінницької міської територіальної громади. Будівлі закладу є 
територіальною власністю Вінницької міської територіальної громади, та 
знаходяться у праві постійного користування закладом. 

         Утримання будівель, що є в комунальній власності, здійснюється за 
рахунок коштів місцевого бюджету м. Вінниці. 

          Фінансування ЗК «Вінницька централізована клубна система» 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та власних надходжень, не 
заборонених законодавством. 

 Фінансово-господарська діяльність ЗК «Вінницька централізована 
клубна система» здійснюється відповідно до законодавства України. 

ЗК «Вінницька централізована клубна система» може отримувати благодійні 
кошти і матеріальні цінності, в тому числі, будівлі, споруди, обладнання, 
інвентар, транспортні засоби, тощо з благодійних, громадських та інших 



фондів, від органів влади, державних приватних підприємств, організацій, 
окремих громадян. 

         У процесі ведення фінансово-господарської діяльності, згідно з чинним 
законодавством ЗК «Вінницька централізована клубна система» має право: 

- придбавати, брати в оренду майно або приміщення; 
- забезпечувати необхідне для діяльності закладу обладнання та інші 

матеріальні ресурси; 
- списувати з балансу в установленому законодавством порядку майно, 

інвентар, сценічні костюми, які стали непридатними, зношеними або 
морально-застарілими; 

- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, 
організації або приватних осіб з оплатою за угодами; 

- розвивати власну матеріальну базу; 

 

ЗК «Вінницька централізована клубна система» витрачає кошти, суворо 
дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи 
максимальну економію матеріальних цінностей і коштів. 

 Відносини ЗК «Вінницька централізована клубна система» з іншими 
підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах 
господарської діяльності здійснюється за договорами. 

 

      


