
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16565000000 
(код бюджету) 

08 квітня 2021 року                   
 

Про утворення та затвердження 

Положення про  цільовий фонд 

міської ради  

  

 
 

 Відповідно до ст.13,  п. 8 ст. 69і Бюджетного кодексу України, п. 25 ч. 1 ст. 

26,  ст. 68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   

 

міська рада  вирішила : 

 

1. Утворити цільовий фонд Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

2. Затвердити Положення про цільовий фонд Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (додається). 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління 

виконавчого комітету міської ради  (начальник Романенко Т.О.),  контроль за 

його виконанням  на   постійну депутатську  комісію з питань планування 

бюджету та фінансів. 

 

        

 

 

 

Лубенський міський голова                                Олександр ГРИЦАЄНКО 
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         Додаток  

                                                           до рішення сьомої сесії   Лубенської міської  

                                                           ради Лубенського  району Полтавської 

                                                           області восьмого  скликання від 08.04.2021р. 

                                                           «Про утворення та затвердження Положення 

                                                           про   цільовий фонд міської ради» 
                                                  

Положення 

про цільовий фонд Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення про цільовий фонд Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (надалі - Фонд) регулює відносини, пов’язані із 

залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально - 

економічних питань Лубенської територіальної громади.  

1.2. Фонд створюється у складі спеціального фонду бюджету Лубенської 

міської територіальної громади з метою формування фінансової основи для 

вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, 

створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших 

стратегічних пріоритетів розвитку громади. 

1.3.  Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним 

законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та цим 

Положенням. Фонд створений і діє відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України. 

 

2. Джерела формування фонду 

 

2.1.    Дохідна частина Фонду формується за рахунок: 

- плати за право тимчасового користування місцем розташування об’єктів 

зовнішньої реклами; 

-  надходжень відповідно до рішень Полтавської обласної ради; 

-  коштів, отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, як 

благодійні та спонсорські внески та на виконання певних доручень; 

- безповоротна фінансова допомога; 

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

 

3. Порядок використання коштів фонду 

 

3.1. Кошти Фонду направляються на фінансування видатків поточного року та 

погашення заборгованості минулих років в межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті Лубенської міської територіальної громади на поточний рік.  

Невикористані протягом року кошти Фонду вилученню не підлягають і 
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переносяться на наступний бюджетний період. 

3.2.  Кошти цільового фонду використовуються за наступними напрямками: 

3.2.1. поточний та капітальний ремонт установ освіти, закладів культури, 

спорту, комунальних некомерційних закладів охорони здоров’я та нежитлових 

приміщень комунальної власності міської територіальної громади; 

3.2.2. виготовлення матеріалів по пропаганді чистоти та порядку; 

3.2.3. придбання матеріалів, інвентарю для проведення робіт по благоустрою 

території Лубенської територіальної громади; 

3.2.4.   фінансування   витрат,   направлених  на  удосконалення   системи 

охорони здоров'я, освіти, культури, фізкультури та соціального забезпечення; 

3.2.5.  ремонт елементів благоустрою, доріг та тротуарів, 

внутрішньобудинкових, внутрішньоквартальних проїздів та доріжок, озеленення, 

створення місць відпочинку громадян та проведення дорожньої розмітки; 

3.2.6.  придбання, повірка та ремонт засобів обліку енергоносіїв по бюджетним 

установам та комунальним підприємствам  територіальної громади; 

3.2.7. придбання та модернізація основних засобів підприємств, установ і 

організацій, що фінансуються з бюджету Лубенської міської територіальної 

громади; 

3.2.8.  фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг 

місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного 

значення; 

3.2.9.  оплату послуг по обстеженню ліфтів житлових будинків; 

3.2.10.  оплату проєктно-кошторисної документації, науково-дослідницьких 

робіт, схем оптимізації, бізнес-планів та аудитів, плата за видачу сертифікатів 

відповідності закінчених будівництвом об’єктів; 

3.2.11.  оплату послуг за виконані роботи по взяттю на облік безхазяйного 

нерухомого майна; 

3.2.12.  оплату виконання робіт по виготовленню документації із землеустрою; 

3.2.13.  оплату проведення державної землевпорядної експертизи; 

3.2.14.  непередбачені судові витрати; 

3.2.15.  оплату заходів із вшанування пам'яті громадян, які мають особливі 

заслуги перед Лубенською територіальною громадою; 

3.2.16.  придбання прикрас та оздоблювальних матеріалів для проведення заходів 

у міській територіальній громаді; 

3.2.17.  виконання проєктних робіт з розробки: комплексних схем, детальних 

планів територій, проєктів ліквідації підтоплення, схем облаштування та 

благоустрою територій Лубенської територіальної громади; 

3.2.18.  заходи з вилучення, транспортування та утилізації небезпечних відходів; 

3.2.19.  заходи з ліквідації аварійних ситуацій у багатоквартирних будинках; 

3.2.20.  представницькі заходи при проведенні  інвестиційних форумів, 

конференцій, семінарів тощо; 

3.2.21.  благодійні та спонсорські внески без цільового призначення 

використовуються на заохочення і підтримку творчих особистостей і 

обдарованих дітей, забезпечення участі талановитих жителів громади у 
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конкурсах, фестивалях, у тому числі і за її межами, проведення фестивалів, 

конкурсів, спортивних турнірів, святкування визначних дат, ювілеїв 

підприємств, організацій, установ, державних та професійних свят. 

 

4. Облік і звітність 

 

4.1. Кошти Фонду акумулюються на окремому рахунку у складі спеціального 

фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади, відкритому в 

органах Державної казначейської служби України.  

4.2. Облік надходжень до Фонду проводиться Фінансовим управлінням міської 

ради, контроль за використанням коштів здійснюють головні розпорядники 

бюджетних коштів в порядку, визначеному чинним законодавством України.  

4.3. Рішення про використання коштів Фонду приймається виконавчим 

комітетом Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області з 

наступним його затвердження рішенням міської ради . 

4.4. Звіт про надходження та використання коштів Фонду затверджується 

міською радою одночасно із затвердженням звіту про виконання бюджету 

територіальної громади за відповідний рік. 

4.5. Положення про Фонд, зміни і доповнення до нього затверджуються 

міською радою.  

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                      Маргарита КОМАРОВА  



Пояснювальна записка 

до рішення шостої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради 

Лубенського району від 08.04.2021р. «Про  затвердження Положення 

про  цільовий фонд міської ради  » 

  

Пропонується затвердити  даний проєкт рішення, яким ухвалити  

Положення про цільовий фонд міської ради, що регулює відносини, 

пов’язані із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення 

соціально - економічних питань Лубенської міської територіальної громади. 

Фонд створюється у складі спеціального фонду бюджету Лубенської 

міської територіальної громади з метою формування фінансової основи для 

вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, 

створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації 

інших стратегічних пріоритетів розвитку громади. 

 

  

 

Начальник фінансового управління                 Тамара РОМАНЕНКО 
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