
                                                         
 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XII сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

«31» травня  2021 року                      №392 – VIІІ 

 
 

Про утворення цільового фонду 

Слобожанської селищної ради та 

затвердження Положення про цільовий фонд 

Слобожанської селищної ради  
 

  

 З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Слобожанської 

селищної територіальної громади, керуючись п. 25 ст. 26 та статті 68 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада  

 

    ВИРІШИЛА: 

         

1. Утворити  цільовий  фонд  Слобожанської селищної  ради. 

2.  Затвердити Положення  про  цільовий  фонд Слобожанської селищної ради  у додатку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці та 

сфери послуг (голова комісії – Юношев В.О.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                      Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення XII сесії Слобожанської 

селищної ради VIІI скликання  

від «31» травня 2021р. № 392-VIII 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  цільовий  фонд Слобожанської селищної ради 

1.1. Цільовий фонд Слобожанської селищної  ради (далі - Фонд) створюється з метою 

надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету селищної  

ради на фінансування видатків щодо розвитку соціальної, комунальної інфраструктури та 

вирішення вкрай важливих проблем громади. 

1.2. Порядок визначає джерела формування коштів Фонду, основні напрямки використання, 

порядок фінансування видатків, ведення обліку та звітності про використання коштів 

Фонду. 

1.3. Кошти Фонду є власністю Слобожанської  селищної  ради та враховуються в 

спеціальному фонді бюджету селищної територіальної громади. 

ІІ. Джерела формування Фонду : 

 

2.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких джерел: 

2.1.1. Доходів, одержаних за рахунок здійснення організованих селищною  радою заходів 

щодо розв’язання економічних і соціальних проблем; 

2.1.2. Добровільних внесків громадян, суб’єктів господарювання, установ та організацій; 

2.1.3. Коштів, виділених підприємствами, об’єднаннями, організаціями, установами та 

іншими суб’єктами господарювання  на видатки для соціального розвитку громади; 

2.1.4. Інвестиційної діяльності та інших надходжень з будь-яких джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

III. Напрямки використання коштів Фонду: 

 

3.1.Кошти Фонду  ради можуть використовуватися на фінансування видатків, які 

відповідно до законодавства можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету. 

3.2. Кошти Фонду використовуються на: 

3.2.1. Фінансування видатків щодо розвитку соціальної, комунальної інфраструктури та 

вирішення вкрай важливих проблем громади; 

3.2.2. Вирішення невідкладних завдань у соціально-економічній та культурній сферах 

життєдіяльності територіальної громади,  інших непередбачених заходів спрямованих на 

захист  життя та здоров’я жителів громади; 

3.2.3. Оплату робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним   та поточним 

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

3.2.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій на території громади; 



3.2.5. Оплату видатків на реалізацію заходів, визначених програмами, що 

затверджуються  селищною  радою в межах норм чинного законодавства; 

3.2.6. Зміцнення матеріально-технічної бази установ і підприємств, підпорядкованих 

Слобожанській селищній раді; 

3.2.7. Проведення заходів,  пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, 

пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат установ, організацій, окремих громадян (придбання 

пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання, тощо), інших 

святкувань, у тому числі нагородження спеціалістів та фахівців бюджетної сфери; 

3.2.8. Проведення культурно - мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів; 

3.2.9. Презентацію громади на виставках, ярмарках, конкурсах, оглядах, тощо; 

3.2.10. Навчання та проведення нарад, семінарів, інших заходів (у томі числі виїзних) із 

вивчення та впровадження передового досвіду, підвищення кваліфікації (у томі числі 

витрати, пов’язані з відрядженнями посадових осіб органів місцевого самоврядування). 

3.3. Напрямки використання  коштів із Фонду здійснюється відповідно до рішення сесії 

селищної ради. 

3.4. Кошти Фонду не можуть використовуватися для фінансування видатків, не 

передбачених цим Положенням. 

IV. Порядок використання коштів Фонду; 

 

4.1. Обсяг доходів і видатків, напрямки використання коштів Фонду затверджуються 

рішенням селищної ради про бюджет селищної територіальної громади на відповідний 

бюджетний період. 

4.2. Розпорядники коштів Фонду затверджуються рішенням селищної ради про бюджет 

селищної територіальної громади на відповідний бюджетний період в залежності від 

функціонального призначення видатків. 

4.3. В ході використання в затверджені доходи та видатки можуть вноситися зміни в 

порядку, визначеному в рішенні селищної ради про бюджет селищної територіальної 

громади на відповідний бюджетний період. 

4.4. Кошти, витрачені не за цільовим призначенням, підлягають поверненню на рахунок 

Фонду. 

4.5. Всі операції з коштами Фонду здійснюються шляхом безготівкових рахунків. 

4.6. Розпорядники коштів здійснюють використання коштів Фонду з дотримання вимог 

законодавства по проведенню закупівель за державні кошти. 

4.7. Невикористані кошти Фонду на кінець бюджетного періоду вилученню не підлягають 

і переходять на наступний бюджетний період. 

 

V. Порядок контролю за використанням коштів Фонду; 

 



5.1. Контроль за ефективним та цільовим використанням коштів Фонду здійснює постійна 

комісія Слобожанської селищної  ради з питань планування бюджету, фінансів, 

підприємницької діяльності, соціального захисту, праці та сфери послуг. 

5.2. Облік та звітність про використання коштів Фонду здійснюється в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

5.4. Контроль за надходженням та використанням коштів Фонду здійснюється відповідно 

до бюджетного законодавства України. 

 

 

Секретар ради                                                                                                    Галина КУЦЕНКО 


