Проект

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)

від 25 травня 2021 року

м. Городня

Про затвердження Положення
про цільовий фонд Городнянської
міської ради (у новій редакції)

Відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 26, ст. 68 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, з метою вирішення питань соціальноекономічного розвитку територіальної громади, соціального захисту
населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення
загальноміських заходів, фінансування місцевих Програм та з метою
впорядкування порядку зарахування коштів до цільового фонду міської ради,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, планування,
фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку,
Городнянська міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити у новій редакції Положення про цільовий фонд
Городнянської міської ради (додається).
2. Рішення міської ради від 16 серпня 2018 року «Про затвердження
Положення про цільовий фонд Городнянської міської ради» зі змінами
вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціальноекономічного розвитку, законності та правопорядку.
Міський голова

Андрій БОГДАН

Проект
Затверджено
рішенням 5 сесії Городнянської
міської ради 8 скликання від
25 травня 2021 року «Про
затвердження Положення про
цільовий фонд Городнянської
міської ради (у новій редакції)»
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 бюджету територіальної громади 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 територіальної громади, соціального
захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування,
проведення загальноміських заходів.
1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду
визначається цим Положенням.
1.4. Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду
міського бюджету та фінансовою і матеріальною основою місцевого
самоврядування.
2. Надходження коштів до цільового фонду.
2.1. Зарахування коштів до цільового фонду проводиться по коду
доходів 50110000 «Цільові фонди» за рахунок внесків від фізичних та
юридичних осіб, міжнародних організацій на виконання програм місцевого
значення; внесків на фінансування заходів Городнянської міської ради (з
утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою), що
сплачують до міського бюджету на підставі Договору про соціальне
партнерство; інших коштів не заборонених законодавством.
3. Використання коштів цільового фонду.
3.1. Використання коштів Цільового фонду здійснюється на підставі
рішення виконавчого комітету міської ради, а у виключних випадках за
розпорядженням міського голови.
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3.2. Кошти цільового фонду використовуються для проведення заходів
на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного
розвитку громади, соціального захисту населення, становлення і розвитку
місцевого самоврядування, проведення заходів, згідно Програм економічного
та соціального розвитку Городнянської міської ради та інших Програм,
затверджених рішенням сесії Городнянської міської ради, у тому числі за
наступними напрямками:
3.3.1. Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та
поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності
територіальної громади.
3.3.2. На придбання та модернізацію основних засобів підприємств,
установ і організацій, що фінансуються з бюджету громади.
3.3.3. Розвиток житлово-комунального господарства, благоустрій,
розвиток інфраструктури територіальної громади.
3.3.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій.
3.3.5. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища,
охорони водойми, озеленення території громади, створення місць відпочинку
громадян, благоустрою населених пунктів.
3.3.6. Забезпечення розвитку соціальної сфери (на утримання та
укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів освіти, культури,
охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо), для
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, поточний ремонт, технічне
обслуговування, промивка, поточний ремонт пам’ятників історії та культури,
оплата проектних робіт з будівництва пам’ятників.
3.3.7. Фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян,
у тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород тощо.
3.3.8. Представницькі заходи при проведенні інвестиційних форумів,
конференцій, семінарів тощо.
3.3.9. Оплата послуг, пов’язаних з відзначенням державних,
професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств,
установ, організацій, окремих громадян, а також придбання пам’ятних адрес,
грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо, інших
святкувань.
3.3.10. Витрати на проведення культурно-мистецьких, фізкультурноспортивних, оздоровчих заходів.
3.3.12. Вшанування, надання допомоги (грошової або натуральної)
почесним громадянам, ветеранам праці, війни, малозахищеним верствам
населення, постраждалим від стихійного лиха тощо.
3.3.13. Фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг
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місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного
значення.
3.3.14. Витрати на упорядкування кладовищ, придбання ритуальної
атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг.
3.3.15. Фінансування витрат з розвитку громадського транспорту, оплата
транспортних послуг.
3.3.16. Видатки, направлені на видання поліграфічної продукції, оплату
інформаційних послуг.
3.3.17. Видатки, направлені на оплату витрат, пов’язаних з розміщенням
соціальної реклами, привітань міської влади з державними та народними
святами, іншої інформації соціальної направленості.
3.3.18. Інші заходи, спрямовані на розвиток Городнянської міської ради.
3.4. Звіт про надходження і використання коштів цільового фонду
розглядається на засіданні сесії міської ради один раз на рік.
4. Облік та звітність про використання коштів Фонду.
4.1. Цільовий фонд обліковується в складі спеціального фонду міського
бюджету відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України.
Використання коштів цільового фонду відображається у звітності по КФК
240900 «Цільові фонди».
4.2. Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не
підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі,
визначені цим Положенням.
4.3. Облік доходів Фонду здійснює фінансовий відділ Городнянської
міської ради на підставі щоденних звітів Головного управління Державної
казначейської служби України у Чернігівській області.
4.4. Контроль за використанням коштів Фонду здійснює постійна
комісія міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціальноекономічного розвитку, законності та правопорядку.

Секретар міської ради

Світлана БІЛЬСЬКА

