


Додаток 
до рішення міської ради 
від _____________2018 р.
№ ___________________

ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд міської ради

Це  Положення  про  цільовий  фонд  міської  ради  (далі  -  Положення)  регулює 
організаційні та економічні відносини пов’язані із залученням і використанням коштів, що 
внесені як плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що 
знаходиться в комунальній власності  територіальної громади міста Біла Церква, коштів 
відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Біла 
Церква, внесків фізичних осіб на будівництво (придбання) житла (жилих будинків, жилих 
приміщень).

1. Цільовий фонд міської ради  є складовою частиною спеціального фонду бюджету 
міста Біла Церква Київської області (далі – місто Біла Церква).

2. Джерелами формування коштів цільового фонду міської ради є: 
2.1.  кошти,  що внесені  як плата за тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу, що знаходиться в комунальній власності  територіальної громади міста 
Біла Церква;

2.2.  кошти  відновної  вартості  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню  на 
території міста Біла Церква;

2.3. внески фізичних осіб на будівництво (придбання) житла (жилих будинків, жилих 
приміщень);

2.4. кошти від пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, 
побутового,  соціально-культурного  чи  іншого  призначення  для  здійснення 
підприємницької  діяльності,  засобів  пересувної  дрібнороздрібної  торговельної  мережі в 
утриманні об’єктів благоустрою в місті Білій Церкві.

3. Порядок та направлення використання коштів цільового фонду.
3.1 Кошти,  які  надходять відповідно до п.  2.1 та 2.2 можуть   використовуватися 

виключно   для   створення   і   розвитку   інженерно-транспортної    та  соціальної 
інфраструктури відповідного населеного пункту, а саме:

-  ремонт та утримання об’єктів благоустрою міста; 
-  капітальні вкладення та капітальні видатки на об’єкти соціально-культурної сфери 

міста; 
-  ремонт та реконструкція об’єктів житлового фонду міста; 
- обстеження об’єктів благоустрою, житлових будинків та прибудинкових територій, 

зовнішніх мереж, виготовлення технічної документації  постійного зберігання, проведення 
експертної оцінки;

-  інші об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;
-  створення та розміщення інформаційної продукції.
3.2 Кошти, які надходять відповідно до п.2.3 можуть бути використані на:
-  будівництво (придбання) житла (жилих будинків, жилих приміщень) для фізичних 

осіб  –  жителів  міста  Біла  Церква,  в  тому числі  за  рахунок  внесків  фізичних  осіб  на 
будівництво (придбання) житла (жилих будинків, жилих приміщень).

4.  При  формуванні  бюджету  міста  на  кожний  бюджетний  рік,  за  поданням 
Департаменту  житлово  –  комунального  господарства  Білоцерківської  міської  ради  та 
Управління  містобудування  та  архітектури  Білоцерківської  міської  ради  прогнозних 
показників  надходжень  коштів  цільового  фонду,  Білоцерківська  міська  рада  приймає 
окреме рішення щодо цільового використання коштів цільового фонду за напрямками та 
визначає головного розпорядника цих коштів. В разі перевиконання протягом бюджетного 
року планових призначень, за висновком фінансового управління Білоцерківської  міської 
ради про фактичні надходження до бюджету міста коштів цільового фонду,  Білоцерківською 



міською радою приймається  рішення щодо розподілу понадпланових  надходжень  коштів 
фонду.

5. На підставі рішення  Білоцерківської міської ради  вносяться зміни до рішення про 
бюджет  міста  на  відповідний  рік  в  порядку,  що  встановлений  чинним  законодавством 
України.

6.  Контроль  за  надходженням  до  цільового  фонду  коштів  здійснює  Департамент 
житлово  –  комунального  господарства   Білоцерківської   міської   ради  та  Управління 
містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.
7.  Контроль  за  виконанням  Положення  покладається  на  постійну   комісію  з  питань  
планування  соціально-економічного  розвитку,  бюджету  та  фінансів Білоцерківської 
міської  ради,   на  постійну  комісію  з  питань  житлової  політики,  комунального 
господарства,  транспорту  і  зв’язку,  природокористування,  охорони  довкілля  та 
енергозбереження  Білоцерківської міської ради.

.

Секретар міської ради                                                                                     В. Кошель


	7. Контроль за виконанням Положення покладається на постійну  комісію з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Білоцерківської міської ради,  на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження  Білоцерківської міської ради.

