
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.01.2021 № 3-15/VIII 

м. Золотоноша        

 

Про затвердження Положення про цільовий фонд  
 

З метою оперативного управління коштами цільового фонду, їх 

ефективного використання на фінансування видатків, пов’язаних із 

забезпеченням невідкладних життєвоважливих проблем громади, а також 

соціально-культурних питань, що виникають, у відповідності до п. 4-1 ч. 1 ст. 

71 Бюджетного кодексу України  та ст. 40 Закону України „Про регулювання 

містобудівної діяльності”, керуючись п. 25 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про цільовий фонд Золотоніської міської ради 

згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Золотоніської міської 

ради від 25.12.2012 № 24-9/VI „Про затвердження нової редакції „Положення 

про цільовий фонд Золотоніської міської ради” (зі змінами). 

3. Рішення набирає чинності з 01.02.2021року. 

 4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію з питань фінансів, цін, побутового та 

торгівельного обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.).  

 

 

 Міський голова       В.О.Войцехівський 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Харін23948 



Додаток 

до рішення міської ради  

від 28.01.2021 № 3-15/VIII 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про цільовий фонд Золотоніської міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Цільовий фонд Золотоніської міської ради створюється відповідно до 

Бюджетного Кодексу, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

1.2. Метою формування цільового фонду Золотоніської міської ради є 

забезпечення розв'язання життєво важливих проблем громади, соціально-

культурних питань, що виникають протягом бюджетного періоду. 

1.3. Цільовий фонд Золотоніської міської ради є складовою частиною 

спеціального фонду бюджету громади. Формування цільового фонду 

Золотоніської міської ради здійснюється на підставі пропозицій головних 

розпорядників коштів щодо обсягу бюджетних коштів для забезпечення їх 

функціональної діяльності. 

Основні напрямки використання цільового фонду Золотоніської міської 

ради затверджуються цим Положенням та рішенням міської ради про бюджет 

громади на відповідний період. 

1.4. Кошти цільового фонду Золотоніської міської ради , акумулюються на 

рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України за 

балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду бюджету місцевих 

бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". 

1.5. Згідно статті 22 Бюджетного кодексу України головні розпорядники 

коштів цільового фонду Золотоніської міської ради визначаються рішенням 

міської ради про бюджет громади на відповідний період, які використовують 

кошти відповідно до цього Положення. 

1.6. Головні розпорядники коштів цільового фонду Золотоніської міської 

ради: 

- складають зведені та індивідуальні кошториси доходів та видатків 

порядку, що встановлений діючим законодавством;- складають та подають 

органам Державної казначейської служби України зміни підпорядкованої 

мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та зміни зведених 

кошторисів;  



- доводять у встановленому порядку до розпорядників коштів нижчого 

рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, 

забезпечують управління бюджетними асигнуваннями;  

- затверджують кошториси (плани використання бюджетних коштів) 

розпорядників коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів); 

- здійснюють внутрішній контроль за витрачанням розпорядниками коштів 

нижчого рівня (одержувачами бюджетних коштів) отриманих коштів цільового 

фонду Золотоніської міської ради; 

- одержують звіти про використання коштів від розпорядників коштів 

нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) і аналізують ефективність 

використання ними бюджетних коштів. 

 

1.7. Розпорядники та одержувачі коштів цільового фонду Золотоніської 

міської ради: 

- складають у встановленому порядку і подають на затвердження 

головному розпоряднику коштів кошториси (плани використання коштів), до 

яких повинні бути надані детальні розрахунки всіх витрат, що плануються; 

- відкривають в органах Державної казначейської служби України рахунки 

для проведення видатків за рахунок коштів цільового фонду Золотоніської 

міської ради; 

-готують та подають головному розпоряднику коштів у встановленому 

порядку звіти про використання коштів цільового фонду Золотоніської міської 

ради. 

 

1.8. На підставі рішення виконавчого комітету міської ради, фінансовим 

управлінням готуються та направляються до органів Державної казначейської 

служби України розпорядження на перерахування коштів на відповідні рахунки 

головних розпорядників коштів, відкритих в органах Державної казначейської 

служби України. 

 

1.9.  Звіти про надходження та використання коштів міського цільового 

фонду Золотоніської міської ради затверджуються сесією міської ради 

щоквартально та по закінченні звітного року. 

 

1.10. У разі нецільового використання коштів цільового фонду 

Золотоніської міської ради юридичні та фізичні особи, які отримали кошти з 

цього фонду, несуть персональну відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. 

2. Формування цільового фонду 

Джерелами формування цільового фонду Золотоніської міської ради є: 

2.1. Добровільні внески і пожертвування громадян, спонсорів, 

підприємств, об'єднань, організацій і установ на вирішення соціально-

економічних проблем громади. 



2.2. Інші джерела, не заборонені діючим законодавством. 

3. Використання коштів цільового фонду : напрями та контроль  

3.1. Головним розпорядником коштів цільового фонду є Управління 

житлово-комунального господарства.  

 

3.2 Підставою для здійснення видатків за рахунок коштів цільового фонду 

Золотоніської міської ради є рішення виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради. 

 

3.3. Кошти цільового фонду використовуються на: 

3.3.1. Проведення заходів , пов’язаних із експлуатацією та утриманням  

об’єктів житлово – комунального господарства комунальної власності. 

3.3.2. Інші видатки, які необхідно здійснити для розвитку та зміцнення 

соціальної інфраструктури, вирішення економічних, соціальних проблем та 

інших потреб. 

3.4. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не 

підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, 

визначені цим Положенням. 

3.5. Контроль за правильністю та ефективністю використання коштів 

цільового фонду здійснюється постійною депутатською комісією з питань 

фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської 

діяльності. 

 

Секретар ради        Н. О. Сьомак 

 


