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Відповідно до ст.ст. ІЗ, 69 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 68 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Краснокутська 
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ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про цільовий фонд соціально-економічного 
розвитку К рас покутської селищної територіальної громади (додасться).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Краснокутської селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально- 
економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 
підприємництва (Микола Нікітенко).

Краснокутський селищний голо Ірина КАРАБУТ



Доли ГОК

до рішення IV сесії Краснокутської 
селищної рали VIII скликання 
від 26.01.2021 № 7е)-V111

ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд соціально-економічного розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено згідно ст.ст. ІЗ, 6е) бюджетного кодексу України, 
ст.ст. 26, 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 1, З 
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та інших 
законодавчих актів.

1.2. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку Краснокутської селищної 
територіальної громади (далі цільовий фонд) с складовою спеціального 
фонду селищного бюджету та використовується за цільовим призначенням, 
створюється з метою надходжень додаткових фінансових ресурсів до 
спеціального фонду селищного бюджету на фінансування видатків щодо 
вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади.

1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду визначається 
цим 1 Изложениям.

2. Мета та завдання

2.1. Цільовий фонд утворюється з метою формування фінансової основи, що є 
складовою частиною фінансово-економічної бази бюджету Краснокутської 
селищної територіальної громади.

2.2. Основне завдання цільового фонду фінансування заходів, спрямованих 
на вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної 
громади.

3. Джерела формування

І (ільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:
3.1. благодійних внесків - добровільних пожертвувань громадян, підприємств 
усіх форм власності, юридичних осіб, їх філій, фізичних -  осіб підприємців, 
об’єднань господарських товариств, організацій і установ, у тому числі 
іноземних;



3.2. Надходження коштів, передбачених угодами про соціально - економічне 
співробітництво з підприємствами, розташованими на території Краснокутської 
селищної територіальної громади;

3.3. Інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

4. Порядок зарахування та облік коштів цільового фонду

4.1. Кошти цільового фонду зараховуються на спеціальний рахунок бюджету 
Краснокутської селищної ради, відкритий в управлінні державного 
казначейства.

4.2. Невикористані протягом року кошти цільового фонду вилученню не 
підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.

4.3. Контроль за зарахуванням коштів до цільового фонду бюджету 
Краснокутської селищної ради здійснює фінансове управління Краснокутської 
селищної ради.

5. Напрямки використання коштів цільового фонду

5.1. Кошти цільового фонду мають цільовий характер та прогнозуються при 
складанні бюджету на бюджетний період і використовуються на підставі 
рішення сесії у відповідності з цим Положенням за напрямками.

5.2. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів, на 
фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного 
розвитку територіальної громади, соціального захисту населення, становлення і 
розвитку місцевого самоврядування, участі органу місцевого самоврядування у 
розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення заходів у 
населених пунктах, що увійшли до складу територіальної громади, у тому числі 
за наступними напрямками:
5.2.1. Роботи, пов'язані з благоустроєм сіл, селищ територіальної громади, 
будівництвом, реконструкцією, капітальним і поточним ремонтом, розробкою 
схем та архітектурних рішень, проведенням науково-пошукових та проектних 
робіт, виготовленням проектно-кошторисної документації по цих видах робіт, 
розробкою, оформленням, проведенням експертизи енергетичних паспортів, 
нигомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, розробкою 
організаційно-технічних заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів 
об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади, інших 
заходів та робіт, визначених селищною радою;
5.2.2. Витрати, направлені на утримання та укріплення матеріально-технічного 
забезпечення установ та закладів освіти, культури, охорони здоров'я, 
фізкультури та спорту, соціального захисту, гоню;



/ 5.2.3. Витрати, направлені на матеріально-технічне забезпечення медичних 
установ для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ -19);
5.2.4. Витрати, пов'язані з діяльністю по забезпеченню становлення і розвитку 
місцевого самоврядування;
5.2.5. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у територіальній 
громаді;
5.2.6. Поточний ремонт пам'ятників історії та культури, оплата проектних робіт 
з будівництва пам'ятників та пам’ятних знаків.

5.3. Розподіл коштів цільового фонду, напрямки їх використання визначається 
рішенням селищної ради.

6.1. Розпорядником коштів цільового фонду є Краенокутська селищна рада, яка 
використовує їх за призначенням, згідно з цим І іоложеиням.

6.2. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не 
підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, 
визначені цим Положенням.

6.3. Контроль за формуванням, ефективністю використання коштів цільового 
фонду здійснюється постійною комісією з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 
політики та підприємництва.

6.4. Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів Фонду 
здійснюється управлінням державного казначейства на підставі звітів, поданих 
головним розпорядником коштів.

6.5. Оперативний облік надходжень до Фонду та використання його коштів 
здійснюється управлінням фінансів Краснокутської селищної ради.

6.6. Річний звіт про використання коштів Фонду складається по закінченні 
календарного року і затверджується селищною радою одночасно з розглядом 
звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

6. Контроль за використанням коштів цільового фонду

Секретар ради Валентина ОВЧАРКИ КО


