
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 805

24 грудня 2019 року 32 сесія 7 скликання

Про створення цільового фонду сільського бюджету «Соціально-
економічний розвиток громади»

Керуючись статтею 68  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» і  ст. 13  Бюджетного кодексу України, сесія сільської ради –

В И Р І Ш И Л А :

1. Створити у складі спеціального фонду сільського бюджету цільовий фонд
«Соціально-економічний розвиток громади».

2. Затвердити  Положення  про  цільовий  фонд  сільського  бюджету
«Соціально-економічний розвиток громади», що додається.

3. Контроль  за  виконанням цього  рішення покласти  на  постійну  комісію
сільської ради з планування, бюджету та питань соціально-економічного
розвитку. 

Сільський голова                                                                 Володимир Сич



Додаток 1
до рішення 32 сесії 7 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№805 від 24.12.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд сільського бюджету 

«Соціально-економічний розвиток громади»

1. Загальні положення
Керуючись ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України, у складі спеціального фонду
сільського  бюджету  утворюється  цільовий  фонд  на  соціально-економічний
розвиток громади. Основною метою та завданням фонду є акумулювання коштів
різних джерел надходжень для подальшого використання в інтересах соціально-
економічного розвитку громади. 

2. Склад надходжень фонду
Доходи  фонду  утворюються  за  рахунок  місцевих  зборів  на  засадах

добровільних внесків, благодійних внесків,  грантів та дарунків від підприємств,
організацій,  окремих громадян і  інших надходжень,  які  не суперечать чинному
законодавству.  Надходження  до  цільового  фонду  акумулюються  на  котловому
рахунку  сільського  бюджету  спеціального  фонду,  відкритого  в  Управлінні
Державного казначейства у Вінницькому районі.

3. Напрями використання коштів фонду
Кошти фонду використовуються на:
-  вирішення  невідкладних  проблем  розвитку  та  функціонування  соціально-

культурної сфери громади;
- ліквідацію наслідків стихійних лих;
- проведення заходів та свят різного характеру;
-  будівництво,  реконструкцію,  капітальний  та  поточний  ремонт,  придбання

обладнання для об’єктів комунальної власності;
-  інвестиції  в  розвиток  інфраструктури  села  (будівництво  і  ремонт  доріг,

газифікація,  будівництво  і  ремонт  водопровідно-каналізаційних  систем,  ліній
електропередач та зв’язку та інше);

-  співфінансування  видатків,  що  здійснюється  за  рахунок  субвенцій  з
державного бюджету інвестиційного характеру;

-   благоустрій  сіл  громади,  вивіз  твердих  побутових  відходів,  утримання
кладовищ,  пам’ятників,  криниць  загального  користування,  грейдерування  доріг
(транспортні послуги), очистка вулиць від снігу;

- виготовлення технічної документації;
- упорядкування пасовищ, ставків.
Використання  коштів  фонду  здійснюється  відповідно  до  бюджетного

законодавства.

Секретар сільської ради                                                         Б.І.Августович


