
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 31 березня 2022 року                                                                                          № 01/30-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Положення про цільовий 

фонд на підтримку Збройних Сил України 

та територіальної оборони бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади 
 

 

Відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про основи 

національного спротиву», указу Президента України  від 24 лютого 2022 року № 68/2022 

«Про утворення військових адміністрацій», статей 13, 69-1 Бюджетного кодексу України, 

пункту 2 статті 14 Закону України «Про основи національного спротиву», статей 63, 64, 68 

та керуючись пунктом 25 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Положення про цільовий фонд на підтримку Збройних Сил України та  

територіальної оборони бюджету Бурштинської міської територіальної громади, відповідно 

до Додатку. 

2. Дане рішення набирає чинності з моменту прийняття. 

3. Організацію та контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голова Ростислава Стаська. 

 

 

 

           Міський голова                              Василь АНДРІЄШИН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

Бурштинської міської ради 

від 31.03.2022 № 01/30-22 

 
Положення 

про цільовий фонд на підтримку Збройних Сил України та територіальної  оборони 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

  
І. Загальні положення 

Положення про цільовий фонд на підтримку Збройних Сил України та 

територіальної  оборони бюджету Бурштинської міської територіальної громади (далі – 

цільовий фонд) розроблене відповідно Законів України «Про правовий режим воєнного 

стану», «Про основи національного спротиву», указу Президента України від 24 лютого 

2022 року №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», статей 13, 691 Бюджетного 

кодексу України, пункту 2 статті 14 Закону України «Про основи національного спротиву», 

статей 63, 64, 68 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Доходи та видатки цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади. 
      

ІІ. Мета та завдання 

Цільовий фонд утворюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів 

до бюджету Бурштинської міської територіальної громади для підтримки Збройних Сил 

України , для організації та забезпечення діяльності  територіальної  оборони. 

Завдання цільового фонду – підтримка Збройних Сил України та фінансування 

заходів з територіальної оборони, спрямованих на протидію воєнним загрозам, а також для 

надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища 

та майна від надзвичайних ситуацій. 

 

ІІІ. Джерела формування цільового фонду 
Цільовий  фонд бюджету Бурштинської міської територіальної громади формуються 

за рахунок таких доходів: 

1) добровільні внески юридичних осіб, установ, організацій, підприємств усіх 

форм власності, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій; 

2) добровільні внески фізичних осіб; 

3) безповоротна фінансова допомога; 

4) благодійні внески, гранти, дарунки іноземних установ, організацій; 

5) міжнародна фінансова допомога від урядів та муніципалітетів іноземних 

держав, міжнародних організацій, донорських установ;  

6) інші надходження не заборонені чинним законодавством України. 

 Добровільні внески, безповоротна фінансова допомога та інші надходження 

зараховуються на доходний рахунок відкритий у ГУК в Івано-Франківській області по 

КБКД 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади». 

 Благодійні внески, гранти, дарунки іноземних установ, організацій, міжнародна 

фінансова допомога зараховуються на рахунок Бурштинської міської ради відкритий в 

установі банку. Після отримання виписки з банку Бурштинська міська рада конвертує 

отримані від іноземних установ, організацій кошти у національну валюту по офіційно 

визначеному Національним банком України на день конвертації курсу та перераховує їх на 

доходний рахунок відкритий у ГУДКСУ в Івано-Франківській області по КБКД 50110000 

«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади».  

Після зарахування коштів на доходний рахунок, вони акумулюються на окремий 

котловий рахунок спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади, відкритий на ім’я фінансового відділу Бурштинської міської ради. 



 
ІV. Напрями використання коштів цільового фонду 

 Кошти цільового фонду на підтримку Збройних Сил України та територіальної  оборони 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади плануються та 

використовуються по КТПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади». 
Кошти цільового фонду спрямовуються на підтримку Збройних Сил 

України,здійснення заходів та робіт   з територіальної оборони, зокрема протидія воєнним 

загрозам, надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій. 

Головні розпорядники коштів бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади визначаються рішенням Бурштинської міської ради. 

 

V. Бухгалтерський облік, звітність та контроль за використанням  

коштів цільового фонду 

 Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій та звітність про використання 

коштів цільового фонду здійснюється відповідно до вимог, визначених чинним 

законодавством. 

Інформація про використання коштів цільового фонду надається                       

головними розпорядниками коштів бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

до 25 грудня поточного бюджетного періоду фінансовому відділу Бурштинської міської 

ради. 

 

 

 

Секретар ради                 Роман ІВАНЮК 
 

 

 

 

 


