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УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

(сьома (25) сесія сьомого скликання) 

 

 

від  16 серпня 2018 року                                                                     м. Городня 

 

 

Про затвердження Положення 

про цільовий фонд Городнянської 

міської ради 

 

 

Відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 26, ст. 68 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою вирішення питань соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади, соціального захисту населення, 

проведення на території міської ради заходів соціально-культурного характеру, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Утворити цільовий фонд Городнянської міської ради. 

2. Затвердити Положення про цільовий фонд Городнянської міської ради 

згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                 А.І. Богдан 

 

 

                                                                   

   



Проект 

 

    Додаток 
до рішенням 7 (25) сесії 7 скликання 

Городнянської міської ради від 

16 серпня 2018 року «Про затвердження 

Положення про цільовий фонд 

Городнянської міської ради» 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про цільовий фонд Городнянської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цільовий фонд Городнянської міської ради створюється на підставі ст. 

68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Бюджетного 

кодексу України та інших законодавчих актів. 

1.2. Цільовий фонд Городнянської міської ради  (далі –  цільовий фонд) – є 

складовою спеціального фонду міського бюджету та використовується за 

цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових 

фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету міської ради на 

фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного 

розвитку міської ради, соціального захисту населення, проведення на території 

громади заходів соціально-культурного характеру. 

1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду 

визначається цим Положенням. 

 

2.  Джерела та порядок формування цільового фонду 

 

2.1. Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень: 

          - благодійні внески - добровільні пожертвування юридичних та фізичних 

осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна 

фінансова допомога, інша благодійна допомога; 

         - інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

2.2. Кошти, вказані у пункті 2.1. цього Положення, зараховуються на 

спеціальний рахунок міського бюджету, відкритий у Головному управлінні 

Державної казначейської служби України у Чернігівській області. 

2.3. Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, 

а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені цим 

Положенням. 
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3. Використання коштів цільового фонду 

 

 3.1. Використання коштів цільового фонду здійснюється на підставі 

рішення виконавчого комітету міької ради, а у виключних випадках за 

розпорядженням міського голови . 

3.2.  Кошти цільового фонду використовуються за наступними 

напрямками: 

3.2.1. Ліквідація аварійних та надзвичайних ситуацій на території 

Городнянської міської ради. 

3.2.2.  Благоустрій території Городнянської міської ради, в тому числі 

оплата витрат, пов’язаних із виконанням робіт з усунення шкоди, завданої 

об’єктам благоустрою. 

3.2.3. Оплата видатків, пов’язаних з садінням нових дерев та кущів, 

відновленням газонів та квітників. 

3.2.4. Проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, 

оздоровчих заходів. 

3.2.5.  Фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян, у 

тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород тощо. 

3.2.6. Вшанування, надання допомоги (грошової або натуральної) 

почесним громадянам міста, ветеранам праці, війни, малозахищеним верствам 

населення, постраждалим від стихійного лиха тощо. 

3.2.7. Витрати на упорядкування кладовищ, придбання ритуальної 

атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг. 

3.2.8. Видатки, направлені на оплату витрат, пов’язаних з розміщенням 

соціальної реклами. 

 

4. Контроль за використанням коштів цільового фонду 

 

4.1. Контроль за використанням коштів Фонду здійснює постійна комісія 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку. 

 


