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РІШЕННЯ 

одинадцята сесія VI скликання 
 
від    29. 12.2011р   № 485 
 
 Про утворення цільового фонду соціально-економічного 
 і культурного розвитку міста „Коростень мій” та затвердження 
 Положення про нього 
 
 
          З метою вирішення заходів, пов’язаних із соціально-економічним і 
культурним розвитком міста, відповідно до ст. 13 та п. 12 ч. 2 ст. 69 Бюджетного 
кодексу України, керуючись п. 25 ч. 1 ст. 26 та ст. 68 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  
 
     ВИРІШИЛА: 
 
           1. Утворити цільовий фонд соціально-економічного і культурного розвитку 
міста „Коростень мій” та затвердити Положення про нього (додається).  
 
           2. Рішення  міської ради від 30.12.10 № 73 «Про утворення цільового фонду 
соціально-економічного і культурного розвитку міста „Коростень мій” та  
затвердження Положення про нього” вважати таким, що втратило чинність. 
 
          3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року. 
     
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 
   
      
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
                                                                                      
  Секретар міської ради                                                             В.Ходаківський 
  Заступник міського голови                                                    О.Ясинецький                                                                            
  Начальник фінансового управління                                      Л.Щербанюк 
  Начальник юридичного відділу                                             Т.Камінська 
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                                                                                             Додаток до рішення 
                                                                                              міської ради                            
                                                                                              від 29.12.11 № 485 
 
 

Положення 
про цільовий фонд соціально-економічного і культурного розвитку 

міста „Коростень мій” 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

        1.1. Цільовий фонд соціально-економічного і культурного розвитку міста 
„Коростень мій” (далі цільовий фонд) є складовою частиною спеціального 
фонду міського бюджету. 
        1.2. Цільовий фонд створюється з метою забезпечення додаткових 
надходжень на розвиток міського господарства, соціальної і культурної сфери 
та інших потреб міста, які передбачені Програмою соціально-економічного 
розвитку міста. 

1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду 
регулюється чинним законодавством України цим Положенням та іншими 
рішеннями міської ради. 

 
2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ 

 
2.1. Доходна частина цільового фонду формується за рахунок таких 

надходжень: 
2.1.1. Благодійні внески – добровільні пожертвування, гранти та дарунки 

від підприємств, організацій та фізичних і юридичних осіб, безповоротна 
фінансова допомога; 

2.1.2. Надходження коштів від підприємств, установ і організацій для 
фінансування заходів щодо сприятливих умов життєдіяльності інвалідів міста, 
згідно Положення про порядок залучення коштів від підприємств, установ і 
організацій, які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів; 

2.1.3.Інші надходження, які не суперечать чинному законодавству України. 
 
2.2. Перерахування коштів здійснюється на рахунок відкритий управлінням 

державного казначейства на ім’я міського бюджету за кодом бюджетної 
класифікації доходів 50110000. 

 
2.3. Невикористані протягом року кошти вилученню не підлягають, а 

залишаються на відповідному рахунку для використання в наступні роки. 
 

3. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ 
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        3.1. Використання коштів цільового фонду за напрямами та визначення 
головних розпорядників проводиться на підставі кошторису, який 
затверджується рішенням міської ради.  
        3.2. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради, за 
погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки 
та комунальної власності, вносити зміни в кошторис цільового фонду з 
наступним затвердженням сесією міської ради. 
        3.3. Видатки цільового фонду здійснюються на підставі кошторисів 
затверджених у порядку передбаченому п.3.1 та п.3.2 цього положення. 

3.4 Кошторис цільового фонду за поданням бюджетних установ, 
міськвиконкому, депутатів міської ради складає та подає на затвердження 
міської ради фінансове управління виконкому міської ради. 

 
4.  ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ 

ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ 
 

4.1. Бухгалтерський облік надходжень і використання цільового фонду 
здійснюється Коростенським управлінням Державного казначейства ГУДКУ у 
Житомирській області за правилами установленими Державною казначейською 
службою України. Управління державного казначейства подає фінансовому 
управлінню звіти про виконання міського бюджету, в якому надходження і 
використання коштів Фонду відображаються окремими рядками. 

Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій цільового фонду 
за напрямами використання коштів здійснюється головними розпорядниками 
коштів, згідно з чинним законодавством. 

4.2. Оперативний облік надходжень до цільового фонду та його 
використання здійснює фінансове управління виконавчого комітету міської 
ради. 

4.3. Контроль за формуванням, використанням та розподілом коштів 
цільового фонду здійснюється постійною комісією міської ради  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності. Інформація про надходження та 
використання коштів цільового фонду надається фінансовим управлінням 
постійній комісії в 10-ти денний термін після закінчення кварталу наростаючим 
підсумком. 

4.4.  Річний звіт про використання коштів цільового фонду затверджується 
міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання міського бюджету 
за відповідний рік. 

 
5.Ліквідація цільового фонду. 

 
5.1. Цільовий фонд ліквідується за рішенням сесії міської ради. 
5.2. Кошти цільового фонду в разі його ліквідації спрямовуються до 

загального фонду міського бюджету на код бюджетної класифікації доходів 
24060300 «Інші надходження». 

 
 

Секретар міської ради                                               В.Ходаківський 


