
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

13 сесія                                  VІІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2021 року                                                                           №13-6/VІІІ 

    

Про створення цільового фонду 

при Руськополянській територіальній  

громаді на 2022 рік та затвердження  

Положення про нього 

 

               У відповідності до ст. 26, ст.68 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Руськополянська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Створити цільовий фонд при Руськополянській територіальній 

громаді на 2022 рік. 

2. Затвердити Положення про цільовий фонд при Руськополянській 

територіальній громаді на 2022 рік згідно з додатком 1. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва і начальника відділу планування 

бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера Шпак Ю. В. 

 

 

 

Сільський голова                                                               Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення   

Руськополянської сільської 

ради від 23.12.2021 № 13-6/VIІІ 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про цільовий фонд Руськополянської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

1.Цільовий фонд Руськополянської територіальної громади утворюється 

рішенням Руськополянської сільської ради відповідно до п.25 ст.26,ст.68 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

2.Цільовий фонд утворюється з метою накопичування коштів для більш 

повного фінансування заходів, спрямованих на забезпечення порядку на 

території ТГ, поліпшення матеріальних умов жителів села, фінансування 

комунального господарства, закладів соціальної сфери. 

 

3.Кошти цільового фонду перебувають на спеціальному рахунку в 

УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області. 

 

4.Розпорядником коштів цільового фонду, матеріальних цінностей та 

іншого майна є Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 

 

5.Для проведення грошових та інших операцій, укладання угод, реалізації 

матеріальних цінностей використовується печатка та інші реквізити 

Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

 

2. Джерела  формування  коштів 

Цільовий фонд формується за рахунок: 

- добровільних внесків юридичних та фізичних осіб відповідно до 

законодавства; 

- інших надходжень не заборонених чинним законодавством. 

 

3. 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  

Руськополянської сільської ради, відповідно до складеного і 

затвердженого кошторису. Кошторис складається і затверджується за 

всіма вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 

р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 

  



 та наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2002 року № 57 

"Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання 

бюджету" , наказу ДКУ від 23.08.2012  № 938"Про затвердження порядку 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів". 

Кошти цільового фонду використовуються, як правило, на 

фінансування заходів Руськополянської ТГ щодо забезпечення порядку на 

території ТГ, поліпшення матеріальних умов жителів ТГ, в тому числі : 

- утримання житлово-комунального господарства; 

- вуличне освітлення, поновлення вуличного освітлення; 

- плата за обстеження земельних ділянок; 

- підписка періодичних видань ; 

- надання допомоги жителям села; 

- відзначення державних свят та висвітлення діяльності в ЗМІ; 

- проведення культурно та спортивно-масових заходів; 

- художньо-оформлювальні роботи;  

- утримання кладовищ та благоустрій ТГ, придбання  господарських 

матеріалів та оплата за виконані роботи по утриманню; 

- утримання автомобільних доріг; 

- оплата наданих авто та інших послуг по благоустрою села, придбання 

паливо-мастильних матеріалів та запасних частин до автомобілів ; 

- утримання обелісків та пам’ятників загиблим в роки ВВв, померлим 

ліквідаторам ЧАЕС , пам’ятника Т.Г.Шевченку та жертвам голодомору; 

- придбання предметів довгострокового користування. 

Кошти можуть також використовуватися на інші цілі, пов'язані з 

діяльністю сільської ради, спрямовуватися на забезпечення громадського і 

санітарного порядку на території ТГ, поліпшення матеріального становища 

жителів ТГ в межах її компетенції. 

Залишки коштів бюджетного року переходять на наступний рік. 

Перевірка фінансової діяльності цільового фонду проводиться згідно 

чинного законодавства відповідними контрольними органами. 

 

4. Порядок ліквідації цільового фонду 

Цільовий фонд Руськополянської ТГ ліквідовується відповідно до 

чинного законодавства органом, що його утворив – Руськополянською 

сільською радою. 

 

 

Секретар сільської ради                                             Надія ШПАК 

 


