Додаток
до рішення ІV чергової сесії
районної ради VІ cкликання
від 18.02.11р. №18-4/11

Внесено доповнення у відповідності
до рішення районної ради № 6-25/14 від 27.06.14р.

Положення
про цільовий Фонд районної ради
1.Цільовий Фонд районної ради (надалі - Фонд) формується у складі
спеціального фонду районного бюджету.
2.Кошти Фонду перебувають на спеціальному рахунку, який відкритий в
Управлінні Державного казначейства в Новоселицькому районі.
3.Доходи Фонду формуються із коштів отриманих за оренду окремого
нерухомого майна спільної власності територіальних громад м.Новоселиця та сіл
Новоселицького району.
4.Кошти Фонду не обкладаються податками та зборами, що зараховуються до
районного бюджету.
5.Кошти Фонду використовуються на розвиток матеріально-технічної бази
районної ради, а саме:
-придбання канцелярського та письмового приладдя (папір, папки, ручки,
блокноти, степлери, грамоти, посвідчення, календарі тощо); бухгалтерських
бланків; матеріалів та інвентарю для господарських цілей (миючих засобів,
електролампочок тощо); розрізнених меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок,
жалюзей тощо);
витратних та інших матеріалів до комп"ютерної та
розмножувальної техніки (різографа, картриджів, тонерів, дискет, дисків тощо);
квіткової продукції (квітів, вінків);
-придбання бензину та запасних частин до автомобілів;
-видатки на страхування автомобілів та водіїв;
-технічний огляд транспортних засобів та податок з власників транспортних
засобів;
-проведення поточного ремонту обладнання та будівель;
-оплату послуг зв’язку та підтримки програмного забезпечення районної ради,
-підписку періодичних видань, придбання листівок, марок, конвертів,
поповнення рахунку до мережі мобільного зв’язку, придбання карток до
службових мобільних телефонів тощо.
-оплату поліграфічних, банківських, інформаційно-консультативних та
комунальних послуг;
-придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(комп’ютерної техніки, меблів, мобільних телефонів тощо);
-проведення заходів присвячених відзначенню державних свят, ювілейних
дат та послуг офіційного прийому представників делегацій;

-кошти

фонду
можуть
бути
направлені
на
забезпечення
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів спеціальними
засобами індивідуального захисту (бронежилетами, приборами нічного
бачення тощо) спецформою, продуктами харчування, питною водою,
засобами гігієни та іншими.
Придбані
матеріальні
цінності
оприбутковуються
відділом
бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення районної ради
та за розпорядженням голови районної ради передаються на безоплатній
основі відповідним установам.
6.Кошти, які надходять від приватизації об’єктів комунальної власності у
розмірі 10% направляти на оплату послуг пов’язаних з приватизацією
(оформлення документів на право власності, проведення експертної оцінки,
аукціону, засвідчення нотаріальних дій та інші), а також при необхідності на
погашення заборгованостей комунальних установ та підприємств, засновником
яких є районна рада .
7.Відрахування від чистого прибутку комунальних підприємств та установ
направляти на розвиток матеріально-технічної бази об’єктів комунальної
власності.
8.Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають і
використовуються в наступному році на цілі передбачені даним
Положенням.
9.Розпорядником коштів Фонду є голова районної ради, який, за необхідності,
звітує про надходження та використання коштів на засіданні постійної комісії
районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами
спільної власності територіальних громад району.
10.Бухгалтерський облік і звітність щодо коштів Фонду здійснюється відділом
бухгалтерського обліку та звітності районної ради.
11.Порядок використання коштів Фонду
здійснюється відповідно до
затверджених кошторисів та розпоряджень голови районної ради.
12.Діяльність Фонду припиняється за рішенням районної ради.

Керуючий справами районної ради
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