
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення № 5 ХХІІІ сесії селищної ради

від 26.09.2018 р                 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про цільовий фонд Воскресенської селищної ради

Розділ 1. Загальні положення

 1.1.  Цільовий  фонд  Воскресенської  селищної  ради  (далі  –  цільовий
фонд)  створюється рішенням Воскресенської  селищної  ради відповідно до
статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3
статті 13 та підпункту 12 пункту 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

1.2.  Порядок  формування  і  використання  коштів  цільового  фонду
Воскресенської селищної  ради визначається цим Положенням.
 1.3. Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду
селищної  ради  та  фінансовою  і  матеріальною  основою  місцевого
самоврядування.
 1.4. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів
щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку населених пунктів
Воскресенської селищної ради, соціального захисту населення, створення і
розвитку  місцевого  самоврядування,  участі  органів  місцевого
самоврядування  у  розв’язанні  питань  загальнодержавного  значення,
проведення різноманітних селищних  та сільських заходів тощо.  

a. Кошти цільового фонду селищної ради акумулюються на окремих
рахунках  головного  управління  Державного  казначейства  у  Вітовському
районі  Миколаївської  області,  які  відкриваються  на  основі  рішення
Воскресенської селищної ради «Про затвердження Положення про цільовий
фонд Воскресенської селищної ради».

b. Зарахування  доходів  проводиться  по  КБКД 50110000  «Цільові
фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого  самоврядування  та  місцевими  органами  виконачої  влади».
Використання коштів цільового фонду відображається в звітності по КПКВ
КМБ 0117691 « Виконання доходів за рахунок цільового фонду, утвореного
Верховною радою АРК,  органами  місцевого  самоврядування і  місцевими
органами виконавчої влади».

2.Формування цільового фонду

 Цільовий  фонд  селищної ради  формуються  за  рахунок  таких
надходжень:
         -  благодійні  внески -  добровільні  пожертвування  юридичних  та
фізичних осіб,  установ,  організацій,  підприємств усіх  форм власності,  суб
´єктів  підприємницької  діяльності,  громадських  організацій,  іноземних
громадян, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;



         -  кошти,  які  надходять  від  підприємств,  установ,  організацій  чи
фізичних осіб для виконання відповідних цільових заходів;
         - інші надходження не  заборонені чинним законодавством України.

3. Використання коштів цільового фонду

             3.1. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів
щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку населених пунктів
Воскресенської селищної ради, соціального захисту населення, створення і
розвитку  місцевого  самоврядування,  участі  органів  місцевого
самоврядування  у  розв’язанні  питань  загальнодержавного  значення,
проведення різноманітних селищних  та сільських заходів тощо, у тому числі
за такими напрямками:

- надання  безповоротної  фінансової  допомоги  органам  місцевого
самоврядування,  громадським  організаціям  для  вирішення  соціально-
економічних та інших питань;

- забезпечення  розвитку  соціальної  сфери  (зміцнення  матеріально-
технічної  бази  установ  та  організацій  освіти,  охорони здоров’я,  культури,
фізкультури і спорту, соціального захисту, місць громадського користування
тощо);

- фінансова підтримка творчо-  та спортивно- обдарованих громадян,  у
т.ч.  дітей  та  молоді,  у  вигляді  надання  стипендій,  відзнак,  нагород,
матеріальної допомоги тощо;

- проведення  культурно-мистецьких,  фізкультурно-спортивних,
оздоровчих заходів та урочистостей з нагоди державних, професійних свят та
в інших випадках;

- фінансова  підтримка  спілок,  ради  ветеранів,  молодіжних  та  інших
громадських організацій;

- видатки, пов’язані з вивченням депутатами селищної ради передового
досвіду,  налагодженням  партнерських  зв’язків  та  укладанням  угод  про
співробітництво і партнерство з іншими органами місцевого самоврядування,
зокрема проведення нарад, семінарів, інших заходів (у тому числі виїзних);
        - прибирання кладовищ населених пунктів селищної ради;
        -  заходи з  ліквідації  аварійних та  надзвичайних ситуацій  в  населених
пунктах селищної ради;
        - заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони
водойми,  озеленення  населених  пунктів  селищної  ради (посадка  дерев,
кущів, квітів), видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих  та таких, що
втратили декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та
декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування пристовбурних
лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів,
інших  насаджень,  прополка,  рихлення,  стрижка  живоплоту,  всі  операції  з
підготовки  ґрунту  для  садіння  рослин,  корчування  пнів  та  засипка  ямок,
очищування   зелених  зон  від сміття, вантажні роботи та транспортування 



деревини, гілок та сміття після виконання робіт з озеленення, влаштування
«корит» під нові квітники та газони  тощо);
      -  проведення  ремонту  пам’ятників,  споруд,  що  знаходяться  в  місцях
загального користування;
- роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним, поточним

ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної
громади, придбання будівельних матеріалів;

- придбання  та  модернізація  основних  засобів  підприємств,  установ,
організацій, що фінансуються з селищного бюджету;

- розвиток житлово- комунального господарства, благоустрою та розвитку
інфраструктури населених пунктів на території селищної ради;

- заходи  із   забезпечення  соціального  захисту  громадян  та  сімей,  які
опинилися у скрутних матеріальних життєвих обставинах, у тому числі:

а)надання  матеріальної  допомоги  для  оплати  лікування,  придбання  ліків,
донорських компонентів, протезно- ортопедичних засобів та інше, придбання
одягу та взуття дітям- сиротам, дітям, що перебувають під опікою, дітям іх
малозабезпечених  сімей,  людям  похилого  віку,  інвалідам,  для  вирішення
інших соціально- побутових питань;
б)проведення передплати на державні та комунальні періодичні видання для
ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених громадян;
в)проведення  благодійних  заходів  для  соціально-  незахищених
малозабезпечених верств населення;
-оплата  послуг,  пов’язаних  з  відзначенням  державних,  професійних  свят,
пам’ятних  дат,  ювілеїв  та  пам’ятних  дат  установ,  організацій,  окремих
громадян, а також придбання грамот, листів подяк, вітальних листівок, квітів,
подарунків,  преміювання   у  вигляді  грошової  допомоги  та  групових
екскурсій;
-  вшанування,  надання  допомоги(  грошової  або  натуральної)  почесним
громадянам   територіальної  громади,  ветеранам  війни  та  праці,
малозабезпеченим  верствам населення, постраждалим від стихійного лиха,
тощо;
-  фінансування  додаткових  витрат,  пов’язаних  з  виконанням  програм
розвитку житлово- комунального господарства;
- благоустрій  населених пунктів;
-придбання  комп’ютерної  техніки,  програмного  забезпечення,  ремонт  та
заправка комп’ютерної техніки, меблів, інвентаря, канцтоварів, капітального
ремонту  приміщення,проплата  періодичних  видань,  проплата  видатків  за
розміщення інформації та оголошень в пресі, ремонт оргтехніки та побутової
техніки установ комунальної власності селищної ради;
-  проплата  експертних  висновків,  довідок,  виготовлення  проектно-
кошторисної документації для проведення капітальних та поточних ремонтів
об’єктів комунальної власності та містобудівної документації;
- проплата юридичних послуг;
-фінансування  проведення  святкових  заходів,  закупівля  новорічних
подарунків, подарунків до свят,придбання букетів та на ритуальні послуги;



- використання коштів на оплату праці інструктора по спорту, для придбання
спортивного  інвентаря  та  спортивного  обладнання,  призів  для  проведення
спортивно- масових  та культурних заходів;
- фінансування утримання та ремону автомобіля селищної ради;
- прокладання та ремонт доріг з твердим покриттям місцевого значення;
- використання коштів на розвиток туризму та культурного відпочинку;
- використання коштів на відрядження для вирішення організаційних питань
селищної ради;
-  для  оплати  бронювання  та  проживання  в  готелях,  харчування
транскордонних партнерів;

        - інші  цілі не заборонені чинним законодавством України.
 
         3.2. Виділення та перерахування коштів цільового фонду здійснюється
бухгалтерією  селищної ради на підставі розпоряджень  селищного голови у
відповідності з цим Положенням.

У  разі  використання  коштів  на  проведення  відповідного  заходу,
передбаченого  цим  Положенням,  до  розпорядження  селищного  голови
додається розрахунок витрат, який затверджується головним розпорядником
коштів.
 

4. Порядок управління коштами цільового фонду та контролю
за їх використанням.

 
         4.1.  Розпорядником  коштів  цільового  фонду  є  селищна  рада,  яка
використовує їх за призначенням згідно з цим Положенням.
        
         4.2. Не   використані у звітному році кошти цільового фонду вилученню
не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, 
визначені  даним Положенням.
 
 
 

Селищний голова                                 О.М.Шаповалов


