
 
Бережанська міська рада 

Тернопільської області 

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  

 
від 08 червня 2018 року         № 964 

 

Про створення цільового фонду 

соціально-економічного розвитку 

міста Бережани 

 

З метою залучення додаткових надходжень до бюджету, керуючись ст.68 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста 

Бережани. 

2. Затвердити Положення про цільовий фонд соціально-економічного 

розвитку міста Бережани згідно з додатком ( додається). 

3. Вважати такими, що втратило чинність рішення міської ради від 

19.06.2008 року «Про цільовий фонд Бережанської міської ради».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 08.06.2018 р. № 964 

 

Положення 

про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста Бережани 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі — Фонд) 

створюється міською радою у відповідності до ст. 68 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 69
1
 Бюджетного кодексу України у 

складі спеціального фонду бюджету територіальної громади міста 

Бережани, з метою надходження додаткових фінансових ресурсів на 

фінансування видатків щодо розвитку соціальної інфраструктури міста 

відповідно до цільових програм та розв'язання важливих проблем міста, 

що виникають впродовж бюджетного періоду.  

1.2. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється 

Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, 

рішеннями Бережанської міської ради, її виконавчого комітету та цим 

Положенням. 

 

2. Джерела формування дохідної частини Фонду 

Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень: 

2.1. Добровільні внески фізичних та юридичних осіб на соціально-економічний 

розвиток міста. 

2.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, 

що перебуває у комунальній власності. 

2.3. Внески за торгівлю з інших місць, крім ринків. 

2.4. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством (відшкодування 

витрат на копіювання документів, кошти від страхування комунального 

майна, тощо), крім податків та зборів, передбачених Податковим кодексом 

України. 

  

3. Порядок формування дохідної частини Фонду 

Обсяг надходжень до Фонду прогнозується при складанні бюджету міста 

на відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання. 

3.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, 

що перебуває у комунальній власності (п.2.2 Положення), регулюється 

Порядком визначення розміру плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності у 

місті Бережани, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської 

ради відповідно до Закону України «Про рекламу» на підставі Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 (із змінами та 



доповненнями). 

3.2. Внески за торгівлю в інших місцях, крім ринків ( п.2.3 Положення), 

справляються в розмірах, затверджених рішенням Бережанської міської ради.  

3.3. Інші надходження до Фонду ( п. 2.4 Положення) , зокрема: 

- кошти на відшкодування витрат на копіювання документів (більше 

10-ти аркушів) – встановлюються у розмірах, встановлених рішенням 

виконавчого комітету або розпорядженням міського голови 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2011р. № 740 „Про 

затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію”. 

 

4. Порядок зарахування та облік коштів цільового фонду 

Кошти цільового фонду зараховуються до спеціального фонду міського 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 50110000 «Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на спеціальний 

рахунок, відкритий в управлінні Державної Казначейської служби України в 

Бережанському районі Тернопільської області.  

 Не використані у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню не 

підлягають і переносяться на наступний. 

 

5. Використання коштів Фонду 

Кошти Фонду мають цільове призначення та їх використання 

прогнозується при складанні видаткової частини бюджету на відповідний 

бюджетний період і уточнюється в процесі його виконання. 

5.1. Видаткова частина Фонду спрямовується на:  

5.1.1. Відновлення автошляхів міста після зимового періоду. 

5.1.2.  Фінансову підтримку підприємств житлово-комунального 

господарства, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до 

діючого законодавства. 

5.1.3. Розробку та виконання цільових програм економічного розвитку 

міста та інвестиційних проектів, цільових програм соціального 

захисту населення міста. 

5.1.4. Інші видатки, визначені рішенням виконавчого комітету. 

5.2. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та 

провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених 

кошторисами. 

5.3. Використання коштів Фонду проводиться відповідно до рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради. 

5.4. Видатки на виконання цільових програм, затверджених рішеннями міської 

ради на відповідні бюджетні періоди та фінансування яких передбачено за 

рахунок коштів Фонду, здійснюються без додаткового затвердження.  

Видатки Фонду здійснюються за бюджетною програмою 7690 «Інша 

економічна діяльність» по підпрограмі 7691 « Виконання заходів за рахунок 



цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади». 

 

6. Облік та звітність про використання коштів фонду 

6.1. Надходження та використання коштів Фонду здійснюється через 

управління Державної казначейської служби України у Бережанському 

районі Тернопільської області, яке подає фінансовому управлінню 

казначейські звіти про виконання бюджету міста, в яких надходження і 

використання коштів Фонду відображаються окремо. 

6.2. Контроль за надходженням та використанням коштів до цільового фонду 

покладається на головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до 

їх функціональних обов’язків. 

6.3. Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснюється 

фінансовим управлінням міської ради на базі даних управління Державної 

казначейської служби у Бережанському районі та інформацій головних 

розпорядників бюджетних коштів. 

6.4. Звіти про надходження та використання коштів Фонду щоквартально 

наростаючим підсумком з початку року складаються головними 

розпорядниками бюджетних коштів після закінчення відповідного 

бюджетного періоду, подаються на розгляд фінансового управління і 

затверджуються на сесії Бережанської міської ради одночасно із 

затвердженням звіту про виконання бюджету міста. 

6.5. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за 

напрямами використання коштів здійснюється головними розпорядниками 

коштів. 

 

7. Прикінцеві положення 

7.1.  Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста, а 

також зміни і доповнення до нього, затверджуються виключно Бережанською 

міською радою. 

7.2.  У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів 

місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів, 

Положення застосовується із урахуванням даних змін. 

 

 

Секретар міської ради         ГОНЧАР П.В. 


