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Програма 

використання коштів цільового фонду міської ради на 2018 рік 

 

1. Мета Програми 

Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-

культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду. 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

Відповідно до статті 691 Бюджетного Кодексу України, статті 68 Закону 

України «Про  місцеве самоврядування в Україні» Запорізькою міською радою 

створений цільовий фонд міської ради, який є складовою частиною 

спеціального фонду міського бюджету.  

Формування, розподіл та використання коштів цільового фонду 

проводиться у відповідності до вимог діючого бюджетного законодавства та 

Положення про цільовий фонд міської ради, затвердженого рішенням міської 

ради від 29.12.2010 № 43.  

Кошти цільового фонду використовуються з метою забезпечення 

вирішення життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших 

питань, в тому числі тих, що виникають протягом бюджетного періоду та  які 

неможливо передбачити при плануванні бюджету міста. 

 

3. Завдання і заходи  

Заходи програми спрямовані на розвиток та  зміцнення соціальної 

інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших 

потреб міста. 

Основними завданнями програми є: 

-  вирішення нагальних потреб міста, в тому числі розвиток та  зміцнення 

соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем 

та інших потреб міста;  

-     проведення загальноміських та районних заходів. 

Завдання та заходи Програми наведені в додатку 1. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування  

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за 

рахунок коштів цільового фонду міської ради, який є складовою частиною 

спеціального фонду бюджету м. Запоріжжя.  

Обсяги і джерела фінансування Програми наведені в додатку 2. 
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5. Очікувані результати, ефективність програми  

Виконання Програми дасть змогу своєчасно  вирішувати питання 

пов’язані з розвитком, зміцненням соціальної інфраструктури міста, 

економічними, соціальними проблемами та іншими потребами міста. 

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

Управління коштами цільового фонду міської ради здійснюється 

відповідно до Положення про цільовий фонд Запорізької міської ради. 

Головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів: 

- забезпечують виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікуваних показників; 

- проводять аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та 

заходів програми цільового використання коштів і готують щорічні та в разі 

потреби проміжні звіти про хід виконання програми. 

 

 

 
Секретар міської ради                                                    Р.О.Пидорич                           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


