
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019                         Мукачево    №1636 
 
 

Про затвердження Положення  
про цільовий фонд Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади 
 
  Відповідно до п.23 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59, ст. 68 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  статей 13, 691 Бюджетного кодексу 
України, з метою залучення додаткових фінансових ресурсів до спеціального 
фонду бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
фінансування заходів, спрямованих для вирішення питань в інтересах 
громади, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №76  
від 27.11.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Положення  про цільовий фонд Мукачівської міської 

об’єднаної  територіальної громади згідно з додатком  (додається). 
 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 60-ї сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання від 29 травня 2014 року №1144 „Про 
затвердження Положення про цільовий фонд соціально-економічного 
розвитку міста в новій редакції” із змінами та доповненнями. 

 
3.  Встановити що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 

чинності з 01.01.2020 року. 
 

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та соціально – економічного розвитку 
Мукачівської міської ради. 
 
 
Міський голова                                                                               А. Балога 

   
 
 
       

 
 



Додаток   
до  рішення 68 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 
28.11.2019  року №1636 

     

Положення 
про цільовий фонд  Мукачівської міської  

об’єднаної  територіальної громади 
 

І. Загальні положення. 
1.1. Цільовий фонд Мукачівської міської об’єднаної територіальної 

громади (далі – цільовий фонд) створюється з метою залучення додаткових 
фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету Мукачівської міської 
об’єднаної  територіальної громади для фінансування видатків щодо 
вирішення питань соціально - економічного розвитку громади,  становлення і 
розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування 
у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення 
загальноміських заходів та інших потреб громади. 

1.2. Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України. 

1.3. Положення визначає джерела формування цільового фонду та 
порядок їх використання. 

1.4. Цільовий фонд є складовою спеціального фонду бюджету 
Мукачівської міської об’єднаної  територіальної громади. 

1.5. Положення про цільовий фонд, уточнення та доповнення до нього 
затверджуються Мукачівською міською радою.  

 
ІІ. Джерела формування цільового фонду. 

2.1. Джерелом формування цільового фонду є плата за тимчасове 
користування місцями, що знаходяться на землях та об’єктах нерухомості 
Мукачівської міської об’єднаної  територіальної громади для розташування 
рекламних засобів. 

2.2.  Кошти зараховуються на спеціальний рахунок бюджету 
Мукачівської міської об’єднаної  територіальної громади, відкритий в органах  
Державної казначейської служби України.  

 
ІІІ. Використання коштів цільового фонду. 

3.1. Кошти цільового фонду використовуються для фінансування 
видатків щодо вирішення питань соціально - економічного розвитку громади,  
становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого 
самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, 
проведення загальноміських заходів та інших потреб громади, у тому числі за 
наступними напрямками: 

3.1.1. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, 
установ і організацій, що фінансуються з бюджету Мукачівської міської 
об’єднаної  територіальної громади. 



3.1.2. Оплата послуг з поточного ремонту приміщень в установах, що 
фінансуються з бюджету Мукачівської міської об’єднаної  територіальної 
громади. 

3.1.3. Фінансування видатків, пов’язаних з ліквідацією наслідків 
підтоплення територій Мукачівської міської об’єднаної  територіальної 
громади. 

3.1.4. Фінансування видатків, пов’язаних з оплатою послуг з технічного 
обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення 
(придбання, установлення (інсталяція) та поставка). 

3.1.5. Фінансування заходів з ліквідації аварійних та надзвичайних 
ситуацій на території Мукачівської міської об’єднаної  територіальної 
громади. 

 
ІV. Порядок управління коштами цільового фонду та контролю за їх 

надходженням та використанням 
4.1. Головними розпорядниками коштів цільового фонду є 

Мукачівська міська рада та виконавчі органи Мукачівської міської ради в 
особі їх керівників, визначені рішенням Мукачівської міської ради про 
бюджет Мукачівської міської об’єднаної  територіальної громади. 

4.2. Управління міського господарства виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради забезпечує здійснення постійного контролю за 
своєчасністю та в повному обсязі надходження до цільового фонду бюджету 
Мукачівської міської об’єднаної  територіальної громади плати за тимчасове 
користування місцями, що перебувають на землях та об’єктах нерухомості 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади для розташування 
рекламних засобів. 

4.3. Контроль за правильністю та ефективністю використання коштів 
цільового фонду здійснюється постійною депутатською комісією з питань 
бюджету та соціально – економічного розвитку Мукачівської міської ради.      

4.4. Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду 
складається головними розпорядниками коштів в порядку та за формами 
визначені Державною казначейською службою України. 

4.5. Невикористані у звітному періоді кошти цільового фонду 
вилученню не підлягають,  переходять на наступний рік і використовуються  у 
порядку, визначеному цим Положенням. 

   
 
 Секретар міської ради                                                 І. Маняк 
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