
Додаток 1
до проекту рішення 32 сесії 7 
скликання сільської ради від 
14.02.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд Миколаївської сільської ради

1. З  метою  проведення  заходів,  пов’язаних  із  соціальними,
професійними та економічними проблемами громадян, підприємств, установ
та  організацій,  розташованих  на  території  Миколаївської  сільської  ради
створюється цільовий фонд, до якого зараховуються:

- залишок коштів позабюджетного фонду з сум невикористаної 
спонсорської допомоги, добровільних внесків і пожертв;

-спонсорська допомога, добровільні внески, пожертви громадян,
підприємств, організацій;

-кошти, одержані від реєстрації шлюбу
-кошти за довідки-характеристики на одержання спадкових прав
-кошти за  послуги із складання нотаріальних документів

         -кошти за здійснення нотаріальних дій вдома
          -кошти за виклик спеціаліста - землевпорядника, погоджувальної

комісії.
-кошти за реєстрацію ліцензій на торгівлю лікеро-горілчаними  та

тютюновими виробами.
                        - кошти за видачу технічних умов для підключення до мереж      
водопостачання  та водовідведення

          - кошти від соціально-економічних угод підприємств установ
організацій і громадян – забудовників

Кошти зберігаються на позабюджетному рахунку, вилученню не
підлягають,  використовуються  за  розпорядженням  сільського  голови  за
розробленим кошторисом доходів і видатків для фінансування:

- заходів із соціального захисту населення;
- відзначення ювілейних і пам’ятних дат, народних свят, в тому числі

придбання сувенірів, подарунків та нагород;
- придбання канцелярських товарів;
- друкованих видань, в тому числі краєзнавчих та видань про історію

та розвиток населених пунктів громади;
- ремонт  та обслуговування офісної техніки, заправка картриджів;
- придбання  інвентарю,  меблів,  комп’ютерної  та  розмножувальної

техніки,  господарчих,  витратних  та  будівельних  матеріалів  для  потреб
бюджетних установ, що фінансуються з бюджету сільської ради;

- придбання  та  супроводу  програмного  забезпечення,  створення  та
розміщення в мережі Інтернет веб-сайту;

- придбання  паливно-мастильних  матеріалів,  запасних  частин  до
автомобіля та автобуса,  що знаходяться на балансі  Миколаївської  сільської
ради;



- витрат на придбання та підвезення піску для кладовищ населених
пунктів сільської ради;

- витрат  на  встановлення  газових  конвекторів  та  сигналізаторів
загазованості по бюджетних установах ради;

- поточний  ремонт  доріг  місцевого  та  комунального  значення
території сільської ради.

2. Бухгалтерський  облік  фінансово-господарських  операцій  коштів
цільового фонду здійснюється бухгалтерією апарату сільської ради.

3. Звітність  про  надходження  і  використання  коштів  фонду
проводиться відповідно до звітності бюджетних установ.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


