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ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд Полтавської обласної ради

1. Загальні положення.

	Цільовий фонд Полтавської обласної ради (далі – Фонд) утворюється у складі спеціального фонду обласного бюджету Полтавської області.
	Положення про цільовий фонд Полтавської обласної ради 
(далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
	Порядок формування та використання коштів Фонду визначається цим Положенням.


2. Джерела та порядок формування Фонду.

	Фонд формується за рахунок наступних надходжень:

	залучення на договірних засадах коштів підприємств нафтогазового комплексу, що здійснюють користування надрами на території Полтавської області;
	залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення;
	добровільних благодійних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, організацій та установ;
	безповоротної фінансової допомоги;
	інших надходжень, не заборонених законодавством України.


	Кошти Фонду зараховуються до обласного бюджету на розрахунковий рахунок, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Полтавській області.


3. Використання коштів Фонду.

Кошти Фонду використовуються на фінансування цільових заходів, зокрема:
	комплексний соціально-економічний розвиток – розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво, реконструкцію, придбання обладнання, ремонт та утримання об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту на території області;
	реформування та розвиток житлово-комунального господарства області;
	будівництво, ремонт та реконструкцію інженерних мереж та споруд (об’єктів теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення), що забезпечують функціонування населених пунктів та закладів соціальної сфери області;
	придбання основних засобів та предметів довгострокового користування для підприємств та установ комунальної власності та спільної власності територіальних громад області;
	будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);
	співфінансування видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету інвестиційного характеру; 
	розробка проектної та містобудівної документації;
	інші витрати, пов’язані з економічним та соціальним розвитком територій Полтавської області.


4. Порядок управління коштами Фонду та контроль за їх використанням.

	Видатки на виконання робіт здійснюються за рахунок коштів, що надійшли до Фонду у межах бюджетних призначень, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік.
	Розподіл коштів Фонду та головні розпорядники за напрямками використання визначаються рішенням сесії Полтавської обласної ради.
	Перелік напрямків використання коштів Фонду формується Полтавською обласною державною адміністрацією за пропозиціями депутатів обласної ради та постійних комісій.
	Фізичні та юридичні особи, які спрямували кошти до Фонду можуть одержувати інформацію про напрямки використання перерахованих коштів.
	Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять для використання у наступному році.
	Кошти Фонду у разі його ліквідації спрямовуються до обласного бюджету.
	Розпорядники коштів цільового фонду беруть зобов’язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень до Фонду.
	Звіт про використання коштів Фонду складається головними розпорядниками коштів.
	Звіт про надходження та використання коштів Фонду затверджується одночасно з розглядом звіту про виконання обласного бюджету за відповідний період.
	Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації поквартально надає обласній раді інформацію про надходження та фінансування коштів Фонду.
	Контроль за використанням коштів Фонду здійснюється обласною радою, постійними комісіями обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр і з питань бюджету та управління майном.


5. Порядок внесення змін до Положення, ліквідація Фонду.

	Зміни до Положення затверджуються виключно рішенням сесії обласної ради у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом обласної ради.
	Фонд ліквідується за рішенням сесії обласної ради.


