
 

 

 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

_______ 2021 року         м. Липовець            ___ сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Положення про цільовий фонд 

Липовецької міської територіальної громади   

 

          Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, 68 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 691 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи клопотання фінансового управління Липовецької міської ради від 

18 січня 2021 року №02-36/8, висновок постійної комісії міської ради з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва , міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити цільовий фонд Липовецької міської територіальної 

громади, джерелом доходів якого будуть благодійні внески  підприємств, 

установ та організацій, фізичних осіб, кошти від передачі в оренду майна, яке 

знаходиться в комунальній власності бюджетних установ. 

2. Затвердити Положення про формування та використання цільового фонду 

( далі - Положення)згідно з додатком. 

3. Розпорядником коштів цільового фонду є Липовецька міська 

територіальна громада, яка використовує їх за призначенням, згідно з цим 

Положенням. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної комісії 

Микола БОНДАРЕНКО). 

 

                

 

 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО 
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Виконавець: 

Начальник фінансового 

управління 

                                                                                    

Галина  ПОЄДИНОК 

 

   

ПОГОДЖЕНО 

 

 

  

Заступник міського голови 

 

  Сергій  КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної 

власності 

 

 Алла  БАБИЧ 

Начальник організаційного відділу 

 

 Інна  РЯБОКОНЬ 

Голова постійної комісії 

 

 Микола  БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 



                                                                     
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 

рішення ____  сесії   міської  ради 8 

 скликання від  січня 2021 року № ____                                                                                                                                                        

                                                  ПОЛОЖЕННЯ 

про цільовий фонд Липовецької міської ради 

1. Загальні положення 

1.1.  Цільовий фонд Липовецької міської ради (далі – Фонд) є складовою 

частиною спеціального фонду бюджету територіальної громади. 

1.2.  Положення про цей Фонд розроблено відповідно до статті 68 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.69 1 Бюджетного Кодексу 

України,. 

1.3.  Положення визначає джерела формування Фонду та основні напрямки 

його використання, порядок фінансування видатків, ведення обліку та звітності 

про використання коштів Фонду. 

2. Джерела та порядок формування цільового фонду міської ради 

2.1. Цільовий фонд міської ради формується за рахунок таких надходжень: 

- залучених на договірній основі коштів підприємств та організацій різних форм 

власності; 

- залучених на добровільній основі коштів населення по рішенню загальних 

зборів громадян за місцем проживання; 

- добровільних внесків підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності та коштів населення, батьків дітей дитячого садка; 

- інших надходжень, визначених окремими рішеннями міської ради та 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також іншими 

нормативно-правовими актами не забороненими чинним законодавством; 

- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством. 

3. Порядок та основні напрямки використання коштів 

цільового фонду міської ради 
3.1. Планування і використання коштів Фонду здійснюється згідно єдиного 

кошторису доходів і видатків. 

3.2. Кошти Фонду мають цільове призначення та використовуються на підставі 

єдиного кошторису доходів та видатків в розрізі розпорядників коштів. 

3.3. Кошти Фонду обліковуються на окремому рахунку. 

3.4. Витрачання коштів Фонду виконується в межах коштів, які надійшли до 

Фонду з урахуванням залишку коштів на початок бюджетного періоду. 

3.5. Запит на витрачання коштів Фонду подається міському голові виконкомом 

міської ради. Міський голова направляє його на розгляд наглядовій раді. 

Наглядова рада розглядає запит на предмет доцільності витрат, відповідності їх 

основним напрямкам витрачання коштів, договорам, рішенням загальних зборів 

громадян за місцем проживання. 

За результатами розгляду запиту наглядова рада готує пропозиції щодо 

використання коштів та спрямовує запит до фінансового управління міської 

ради для підготовки проєкту розпорядження міського голови.  

3.6. Фінансування видатків з Фонду здійснюється згідно з розпорядженням 

міського голови. 

3.7. Напрямки використання коштів Фонду: 



3.7.1. Кошти, залучені на договірній основі – на цілі, вказані в договорах. 

3.7.2. Кошти населення, залучені на добровільній основі по рішенню загальних 

зборів громадян за місцем проживання спрямовуються на конкретні цілі згідно 

з цими рішеннями. 

3.7.3. Видаткова частина Фонду, за вирахуванням цільових коштів, 

спрямовується на: 

 а) розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрій 

та інші видатки, пов’язані з утриманням об’єктів комунального господарства 

ради, в тому числі оплата вуличного освітлення, вивезення твердих побутових 

відходів та розчистка від снігу вулиць в зимовий період, ремонт водопровідної 

мережі, будівництво водяної свердловини, 

б) розробку та виконання програм соціально-економічного розвитку сіл ради, 

розробку генеральних планів, виконання топографо-геодезичної зйомки для 

розробки планово-картографічних матеріалів по зміні меж населених пунктів 

ради, забезпечення виконання міської програми забезпечення пожежної 

безпеки; 

в) розробку та виконання програм соціального захисту населення; 

г) організацію та проведення загально-сільських, культурно-масових та 

спортивних заходів; 

д) представницькі видатки; 

е) участь в конкурсах, олімпіадах, змаганнях та нагородження переможців; 

є) надання допомоги ветеранським та громадським організаціям; 

ж) оплата енергоносіїв, водопостачання та природного газу; придбання 

матеріалів для вуличного освітлення; заправка картриджів; 

науково-технічне упорядкування документації, архівної справи та діловодства; 

придбання комп’ютерного програмного забезпечення, оплата заземлення 

будівлі, вивіз сміття, інші послуги; 

з) спів фінансування та участь у міні-проекті . 

4. Порядок обліку коштів цільового фонду міської ради 

4.1. Цільовий фонд міської ради обліковується в складі спеціального фонду 

бюджету Липовецької міської ради відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу 

України. 

4.2. Облік доходів та видатків Фонду здійснює фінансове управління 

Липовецької міської ради. 

4.3. Контроль за використанням коштів спеціального фонду міської ради 

здійснює постійна комісія міської ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

об’єднаної територіальної громади (голова постійної комісії Микола 

БОНДАРЕНКО). 

 

Секретар міської ради                                                          Олеся НАЗАРЕНКО 

 

                                                 _____________________ 

 

 
 


