
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23 - сесія сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2021 року №23-23/VIII

Про створення цільового фонду 
при Сагунівській сільській раді на 
2022 р. та затвердження положення 
про нього

Відповідно до пункту 25 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування України” за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, 
фінансів та соціального забезпечення, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити цільовий фонд Сагунівської сільської ради.

2.Затвердити положення про цільовий фонд при Сагунівській сільській раді 
на 2022 р. (Додаток 1).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Ткаченко С.М., голову постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Сагунівської 
сільської ради 

від 22.12.2021p.№23-23/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд при Сагунівській сільській раді 

на 2022 р.

Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку 
Сагунівської сільської ради (далі Положення ) розроблене відповідно до 
Бюджетного, Податкового. Господарського, Земельного кодексів, Законів України 
„Про місцеве самоврядування в Україні", „Про регулювання містобудівної 
діяльності", „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про 
рекламу", „Про благоустрій населених пунктів", Правил визначення вартості 
будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1-2013 та інших нормативно-правових актів.

1.Загальні положення

1. Цільовий фонд Сагунівської сільської ради утворюється рішенням Сагунівської 
сільської ради відповідно до пункту 25 статті 26, статті 68 Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні “ у складі спеціального фонду бюджету 
територіальної громади.
2. Цільовий фонд утворюється з метою накопичування коштів для більш повного 
фінансування заходів, спрямованих на забезпечення порядку на території сільської 
ради, поліпшення матеріальних умов жителів села та формування фінансової 
основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального 
розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, 
реалізації інших пріоритетних напрямків розвитку села.
3. Кошти цільового фонду перебувають на спеціальному рахунку в управлінні 
державної казначейської служби України у Черкаської області.
4. Розпорядником коштів цільового фонду, матеріальних цінностей та іншого 
майна є виконавчий комітет Сагунівської сільської ради.
5. Для проведення грошових та інших операцій, укладання угод, реалізації 
матеріальних цінностей використовується печатка та інші реквізити виконавчого 
комітету Сагунівської сільської ради.

2. Джерела формування коштів
Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:

• кошти замовників, що залучаються за договорами дольової участі у розвитку 
інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури села.

• кошти замовників , що залучаються за договорами дольової участі у розвитку 
бази містобудівного кадастру та коригування містобудівної документації.



• кошти замовників , які не мають можливості пристосувати свої об'єкти дл 
людей з обмеженими фізичними можливостями.

• плата за право довгострокової оренди земельних ділянок і об'єкті 
нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громаді 
села.

• плата за тимчасове користування місцями розташування спеціальний 
конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають j 
комунальній власності територіальної громади села.

• добровільні внески жителів, фізичних та юридичних осіб-підприємсців Не 
соціально-економічний розвиток села та благоустрій території .

• інші надходження , визначені рішенням сільської ради, крім податків та 
зборів, які передбачені Податковим кодексом. Пайова участь замовників 
будівництва у соціально-економічному розвитку села, плата за тимчасове 
користування місцями розташування спеціальних конструкцій для 
розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади села.

• плата за право довгострокової оренди земельних ділянок і об'єктів 
нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади села 
є додатковими умовами участі у відповідних конкурсах , які проводяться за 
рішенням Сагунівської сільської ради, виконавчого комітету Сагунівської 
сільської ради.

3. Порядок формування дохідної частини фонду

Обсяг надходжень до Фонду прогнозується при складанні бюджету села на 
відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання.

Залучення коштів замовників будівництва здійснюється на підставі договорів 
про пайову участь у соціально - економічному розвитку села відповідно до 
порядків, затверджених рішенням Сагунівської сільської ради.

Плата сплачується згідно Положення про встановлення розмірів та 
справляння орендної плати за земельні ділянки в селах, які перебувають у 
комунальній власності, затвердженого рішенням Сагунівської сільської ради.

Плата за тимчасове користування місцями розташування спеціальних 
конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в селах, що перебувають у 
комунальній власності територіальної громади села.

Невикористання у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню не 
підлягають і переносяться на наступний.

4.Облік використання коштів та матеріальних цінностей

Матеріально-технічну базу цільового фонду становлять матеріальні цінності 
та фінансові ресурси.
Облік надходження коштів на рахунок цільового фонду та їх використання 
здійснюється працівниками виконавчого комітету Сагунівської сільської ради , 
відповідно до складеного і затвердженого кошторису. Кошторис складається і 
затверджується за всіма вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 



28.02.2002 р. №228 “ Про затвердження порядку складання , розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ та 
наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57 “ Про затвердження 
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”.
Кошти цільового фонду використовуються, як правило, на фінансування заходів 
Сагунівської сільської ради щодо забезпечення порядку на території сільської 
ради, поліпшення матеріальних умов жителів села, в тому числі на :

надання матеріальної допомоги жителям села;
оплата транспортних послуг по очистці снігу ;
поточний ремонт торгівельної площі та виготовлення робочого проекту по 

будівництву торгівельної площі;
- оплата транспортних послуг за довезення дітей на спортивні змагання;
- проведення святкових обідів до державних свят;
- придбання меблів, господарського інвентарю та господарські витрати для 
сільської ради;
- прибирання цвинтарів, сільського сміттєзвалища та місць загального 
користування (торгівельної площі) та вивезення сміття з них ;
- підписка періодичних видань;

придбання господарського інвентарю та господарські витрати для ДНЗ 
«Пролісок», ДНЗ «Малятко»;
- оплата за проведення святкових масових заходів (оплата за організацію і 
проведення концерту»;
- проведення капітального та поточного ремонту груп в ДНЗ;
- оплата збору за забруднення навколишнього середовища;
- придбання відходів з ЖБІ на дороги;
- придбання огорожі для обеліску;
- проведення захоронения та загортання сміття на сміттєзвалищі;
- поточний ремонт вуличного освітлення;
- оплата комунальних послуг, вивіз сміття.

Кошти можуть також використовуватися на інші цілі, пов’язані з діяльністю 
сільської ради спрямовувати на забезпечення порядку на території села, 
поліпшення матеріального становища жителів села в межах її компетенції.

6. Облік та звітність про використання коштів Фонду

Надходження та використання коштів Фонду здійснюється через управління 
Державного казначейства у Черкаському районі.

Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснюється 
комісією з питань бюджету, фінансів Сагунівської сільської ради.

Річний звіт про отримання та використання коштів Фонду складається 
головним розпорядником коштів після закінчення відповідного бюджетного 
періоду та подається на затвердження одночасно із затвердженням звіту про 
виконання бюджету Сагунівської сільської ради.

Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за 
напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником коштів.



Перевірки правильності використання коштів Фонду проводиться комісією з 
з питань бюджету, фінансів Сагунівської сільської ради відповідно до чинного 
законодавства.

Контроль за правильністю використання коштів Фонду здійснюють постійні 
депутатські комісії сільської ради.

7. Прикінцеві положення

Положення про цільовий Фонд соціально - економічного розвитку села, а 
також зміни і доповнення до нього затверджується виключно Сагунівською 
сільською радою.

У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів 
місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів 
відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

Кошти зараховуються до Фонду після прийняття (внесення змін) відповідних 
нормативних актів.
Кошти зараховується до Фонду з 01 січня 2022 року.

8. Порядок ліквідації цільового фонду .
Цільовий фонд Сагунівської сільської ради ліквідовується відповідно до 

чинного законодавства органами, що його утворив.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО


