УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 14.09.2016 № 21-XV-7
м. Слов’янськ
Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 30.09.2004
№ 13-ХIХ-24 «О целевом фонде
Славянского городского совета»

З метою приведення до вимог діючого бюджетного законодавства
Положення про цільовий фонд Слов’янської міської ради, враховуючи рішення
виконкому Слов’янської міської ради від 03.08.2016 № 513 «Про клопотання про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.09.2004 № 13-ХIХ-24
«О целевом фонде Славянского городского совета», керуючись ст. 26, 68 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,
міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

2.

Положення про цільовий фонд Слов'янської міської ради, затверджене
рішенням міської ради від 30.09.2004 № 13-XIX-24 «О целевом фонде
Славянского городского совета», викласти в новій редакції (додається).
Рішення міської ради від 25.10.2013 № 17-L-6 «О внесении дополнений и
изменений в решение городского совета от 30.09.2004 № 13-XIX-24 «О
целевом фонде Славянского городского совета» та від 02.09.2014
№ 23-LXVI-6 «О внесении дополнений и изменений в решение городского
совета от 30.09.2004 № 13-XIX-24 «О целевом фонде Славянского
городского совета» вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 14.09.2016 № 21-XV-7

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦІЛЬОВИЙ ФОНД СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)
1.
1.1.

1.2.

Цільовий фонд Слов’янської міської ради (далі - Цільовий фонд)
утворюється в складі міського бюджету, є складовою спеціального фонду
міського бюджету та використовується за цільовим призначенням.
Цільовий фонд створюється з метою надходження додаткових фінансових
ресурсів до міського бюджету для вирішення пріоритетних соціальноекономічних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду.
2.

2.1.

2.2.

3.2.

3.3.

Джерела формування цільового фонду.

Цільовий фонд формується за рахунок:
1)
добровільних коштів фізичних і юридичних осіб, інших залучених
коштів, не заборонених чинним законодавством;
коштів, що надходять в результаті оплати відновної вартості зелених
2)
насаджень.
Кошти зараховуються на спеціальний рахунок міського бюджету, відкритий
в органах Казначейства України, за кодом бюджетної класифікації 50110000
«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади».
3.

3.1.

Загальні положення

Порядок використання коштів цільового фонду:

Використання коштів Цільового фонду здійснюється на заходи, передбачені
Програмою економічного і соціального розвитку міста на поточний рік.
Видатки з Цільового фонду здійснюються виключно в межах і за рахунок
фактичних надходжень до Цільового фонду після внесення відповідних змін
до міського бюджету на поточний рік шляхом встановлення головним
розпорядникам коштів бюджетних призначень по КТКВ 240900 «Цільові
фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади».
Використання коштів Цільового фонду здійснюється на підставі
розпоряджень міського голови, в яких визначається напрямок їх
використання, розпорядник коштів міського бюджету і виконавець робіт.
Кошти Цільового фонду, що формуються за рахунок надходжень,
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3.4.

визначених п.п. 1) п. 2.1., використовуються на видатки, що віднесені ст. 89
та 91 Бюджетного кодексу України до видатків міського бюджету, які не в
повному обсязі забезпечені фінансуванням із загального фонду.
Кошти Цільового фонду, що формуються за рахунок надходжень,
визначених п.п. 2) п. 2.1., використовуються на капітальний і поточний
ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства, придбання
спеціального обладнання, машин і механізмів, засобів малої механізації,
препаратів для захисту рослин для проведення робіт з охорони, догляду,
відновлення і відтворення зелених насаджень, розташованих на території
міської ради.
3.4.1. Капітальний ремонт проводиться комплексно, включаючи зелені
насадження, паркові доріжки та алеї, малі архітектурні форми, освітлення та
ін.
Роботи з капітального ремонту включають такі види робіт:
знесення дерев і чагарників;
реконструкція і формування насаджень;
посадка нових дерев і чагарників;
посів газонів;
пристрій нового і ремонт існуючого дорожнього покриття паркових
доріжок і алей, майданчиків, пішохідних і велосипедних доріжок;
установка або заміна поребриків та бордюрного каменю;
оновлення або заміна пошкоджених парапетів, перильних огорож,
ступенів, підпірних стінок;
установка нових і заміна застарілих малих архітектурних форм;
заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор світильників,
освітлювальної апаратури, установка додаткових опор та встановлення
світильників;
ремонт, фарбування та оновлення огорож.
3.4.2. Роботи з поточного ремонту об’єктів благоустрою зеленого
господарства включають такі види робіт:
посадка квітів в повному обсязі, в тому числі багаторічників, з усіма
попередніми супровідними роботами (підготовка ґрунту, вирівнювання,
посадка, полив);
видалення окремих сухостійних та аварійних дерев;
посадка нових окремих дерев і чагарників;
пофарбування огорож і парапетів;
ремонт покриття проїжджої частини, тротуарів, майданчиків,
пішохідних і велосипедних доріжок;
ремонт малих архітектурних форм.
3.4.3. Роботи з озеленення повинні проводиться спеціалізованою
організацією (далі «Виконавець робіт»), яка укомплектована спеціальною
технікою, механізмами, кваліфікованими фахівцями на договірних умовах.
3.4.4. «Виконавець робіт» складає план заходів, необхідний для проведення
на зелених зонах території міської ради з урахуванням елементів їх
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4.

5.
6.

7.

благоустрою, погоджує його з управлінням архітектури та містобудування
Слов’янської міської ради, відділом екології та природних ресурсів
Слов’янської міської ради та подає його на затвердження в управління
житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
3.4.5. «Виконавець робіт» несе відповідальність за цільове використання
коштів відновної вартості, призначених для виконання робіт на зелених
зонах міста.
Не використані протягом поточного року кошти Цільового фонду
вилученню не підлягають і є джерелом фінансування в наступному
бюджетному періоді.
Загальний облік коштів Цільового фонду за надходженнями та видатками
здійснюється фінансовим управлінням Слов’янської міської ради.
Контроль за цільовим використанням коштів Цільового фонду здійснює
головний розпорядник коштів міського бюджету, визначений з урахуванням
п. 3.2 цього положення.
Звіт про надходження та використання коштів Цільового фонду
розглядається міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання
міського бюджету.
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