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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про цільовий фонд Баштечківської сільської ради 

 

 

І.Загальні положення і мета 

 

1.1.Цільовий фонд сільської ради створюється відповідно до ст.65 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2.Основна мета створення цільового фонду сільської ради забезпечення  

чистоти і порядку на території населеного пункту, місць спільного 

користування, шляхів, парків, водоймищ  та прилеглих до них територій, 

стадіонів, підтримання належного порядку на кладовищах, утримання в 

належному стані пам’ятників  воїнам-визволителям та інших пам’ятників , 

які встановлені на території села, поточний ремонт вуличного освітлення. 

 

2.Джерела формування цільового фонду 

2.1.Основним джерелом формування цільового фонду сільської ради є кошти 

самооподаткування, які справляються з погосподарського двору по ставці, 

яка затверджується  сходкою села на рік. 

 

3.Напрямки використання цільового фонду 

 

3.1.Кошти використовуються  на роботи пов’язані з утриманням в чистоті 

вулиць, місць спільного користування , водойм, стадіонів, поточний ремонт  

вуличного освітлення ,утримання в належному стані пам’ятників воїнам-

визволителям та інших пам’ятників,які встановлені на території села ; догляд 

за чистотою і порядком на кладовищі. 

3.2.Проведення ремонту споруд, які знаходяться  в місцях загального 

користування. 

3.3.Видатки на виконання  робіт службами місцевого самоврядування , які 

пов’язані з їх функціональною діяльністю. 

3.4.На утримання об»єктів, що відносяться  до сільської комунальної 

власності , але не являються надбанням бюджетних установи або не мають 

їхнього статусу. 

 

 

 

 



 

 

4.Порядок управління коштами , їх облік, фінансування та звітність. 

 

 

4.1.Кошти цільового фонду використовуються в порядку затвердженому в 

кошторисі на відповідний рік. 

4.2.Розпорядником коштів являється  голова виконкому сільської ради, який 

видає розпорядження на використання коштів по фінансуванню робіт, послуг 

чи придбання предметів та матеріалів на забезпечення реалізації завдань 

фонду. 

4.3.Кошти обліковуються  на  спеціальну рахунку відкритому у відділенні 

державного казначейства в районі по доходах  по функції 50110000 , по 

видатках КПТКВКМБ 0217691 «Цільові  фонди утворені  органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади» 

4.4.Касове виконання проводиться в межах надходження коштів на рахунок. 

Залишки коштів на рахунку на кінець бюджетного року не закриваються, 

вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік та 

використовуються за призначенням. 

4.5.Бухгалтерське супроводження  та вирішення питань пов’язаних із 

використанням коштів цільового фонду здійснює головний бухгалтер 

виконавчого комітету сільської ради. 

4.6.Звіт про надходження  та використання коштів цільового фонду ради 

складається головним розпорядником коштів в порядку та за формами 

визначеними Державним казначейством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Примак В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


