КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія п’ятого скликання)
РІШЕННЯ
від 14 травня 2014 року

м. Карлівка

Про внесення змін до Положення про порядок створення та
використання цільового фонду районної ради по розвитку
соціальної сфери Карлівського району

Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи висновки Президії та постійної комісії районної ради з
питань бюджету, підприємництва й управління майном, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про порядок створення та використання
цільового фонду районної ради по розвитку соціальної сфери
Карлівського району та затвердити його в новій редакції (додається).
2. Пункт 1 рішення тридцять четвертої сесії районної ради п’ятого
скликання від 14.10.2010 року «Про внесення змін Положення про
порядок створення та використання цільового фонду районної ради по
розвитку соціальної сфери Карлівського району» вважати таким, що
втратив чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, підприємництва й управління майном.

Голова районної ради

П.М. Світлик

Затверджено рішенням двадцять
дев’ятої сесії районної ради
шостого скликання від 14.05.2014 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та використання цільового фонду районної ради
по розвитку соціальної сфери Карлівського району
1.

Загальні положення

1.1.
Положення розроблено відповідно до ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 40 від 24.01.2007р. «Про встановлення
граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів» та наказу Державного казначейства України № 205 від 04.11.02р. «Про
затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».
1.2.
Дане Положення визначає процес надходження, обліку та використання коштів спеціального фонду, що
надійшли до цільового фонду по розвитку соціальної сфери району.
2.

Порядок формування цільового фонду

2.1.
На спеціальний рахунок районного бюджету відкритий в управлінні Державного казначейства України в
Карлівському районі зараховуються кошти:
−
від будівництва інженерних споруд та нежитлових будинків;
−
від спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та
оздоровчого призначення;
−
добровільних, благодійних внесків і пожертвувань підприємств, організацій, установ, фізичних та іноземних
осіб;
−
інших джерел надходження, які не заборонені чинним законодавством.
2.2.
Платники перераховують кошти на вказаний рахунок у відповідності до угод укладених з Карлівською
районною державною адміністрацією з метою розвитку соціальної сфери району
3.

Напрямки використання коштів

3.1.
Кошти, що надходять для розвитку соціальної сфери району від будівництва інженерних споруд та не
житлових будинків, від спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного
та оздоровчого призначення використовуються на функціонування та зміцнення матеріально-технічної бази органів
місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури та
мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури і спорту, житлово-комунального господарства, будівництва,
транспорту та дорожнього господарства, благоустрій населених пунктів, на підтримку малого і середнього
підприємництва.
3.2.
Кошти, що надходять, як добровільні, благодійні внески і пожертвування підприємств, організацій, установ,
фізичних та іноземних осіб, інших джерел надходжень використовуються на проведення заходів пов’язаних з
відзначенням державних свят, пам’ятних дат, відзначення переможців конкурсів, кращих за професією виробників,
працівників освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації,
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
4.

Порядок використання коштів, звітність і контроль

4.1.
Кошти акумулюються на спеціальному рахунку районного бюджету. Використання коштів цільового фонду
здійснюється за розпорядженням голови районної ради відповідно до рішення Президії районної ради та укладених
угод по визначених угодами напрямках, з послідуючим затвердженням на сесії районної ради.
При необхідності по рішенню сесії районної ради кошти спрямовуються з доходного рахунку районного
бюджету на рахунки відповідних місцевих бюджетів або перераховуються платниками безпосередньо на рахунки
бюджетних установ для оперативного та ефективного використання.
Крім того, передбачається отримання бюджетними установами від платників товарно-матеріальних
цінностей, робіт та послуг в розмірах укладених угод.
4.2.
Контроль за використанням коштів покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету,
фінансів і цін та малого і середнього бізнесу.
4.3.
Організація ведення фінансово-господарських операцій, які здійснюються з коштами цільового фонду,
покладається на управління Державного казначейства України у Карлівському районі та головних розпорядників
коштів.
4.4.
Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формою та
в порядку, встановленому Державним казначейством України.
Керуючий справами
районної ради

І.А.Дроздович

