
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я

Про створення цільового фонду "Дороги Одещини" 

Згідно зі статтею 13, пунктом 8 статті 691  та підпунктом «в» пункту 10
частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 43, 68
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою залучення
коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та 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), обласна рада: 

ВИРІШИЛА:

1. Створити цільовий фонд "Дороги Одещини" у складі спеціального
фонду обласного бюджету Одеської області. 

2.  Затвердити  Положення  про  цільовий  фонд  "Дороги  Одещини"
(додається).

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії
обласної  ради  з  питань  транспорту  та  дорожнього  господарства,  з  питань
бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  банківської  діяльності  та   з
питань  будівництва, регіонального розвитку, збереження нерухомих об’єктів
культурної спадщини, архітектури та містобудування.

Голова обласної ради                                                                  М.В. Шмушкович

12 серпня 2015 року
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ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд «Дороги Одещини»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про цільовий фонд «Дороги Одещини» (далі - Фонд)
розроблено  відповідно  до  вимог  і  положень  Бюджетного  кодексу  України,
Закону  України  „Про автомобільні  дороги”,  Закону  України  "Про джерела
фінансування  дорожнього  господарства  України"  та  Закону  України  „Про
місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Фонд утворюється у складі спеціального фонду обласного бюджету.
1.3.  Кошти  цільового  Фонду  акумулюються  на  окремому  рахунку  в

Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській
області.

1.4. Кошти цільового Фонду використовуються  на проведення заходів
щодо відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого та
державного  значення  на  території  Одеської  області  (будівництво,
реконструкція, ремонт, експлуатаційне утримання). 

1.5. Порядок формування і використання коштів  Фонду визначаються
цим Положенням.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ

2.1. Фонд формується за рахунок таких надходжень: благодійні внески
–  добровільні  пожертвування  юридичних  і  фізичних  осіб,  організацій,
установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога,
інша благодійна допомога;  кошти підприємств,  установ та організацій всіх
форм  власності;  інші  надходження,  не  заборонені  чинним  законодавством
(далі – внески).

Внески можуть бути залучені на договірній та недоговірній основі та
носити адресний характер.

2.2.  Зарахування  коштів  здійснюється  шляхом  безготівкових
розрахунків  через  Головне  управління  Державної  казначейської  служби
України в Одеській області та акумулюються на відповідному рахунку.

ІІІ. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ
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до рішення обласної ради
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3.1.   Головним  розпорядником  коштів  Фонду  є  обласна  державна
адміністрація в особі   Департаменту фінансів Одеської обласної державної
адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів).

3.2.   Замовником  з  виконання  робіт  з  будівництва,  реконструкції,
капітального  та  поточного  ремонту  та  експлуатаційного  утримання  доріг
загального  користування  (далі  –  роботи)  є  Служба  автомобільних  доріг  в
Одеській області.

3.3.  Кошти  Фонду використовуються  на  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) .

3.4.  Видатки з  виконання робіт  здійснюються  за  рахунок коштів,  що
надійшли  до  Фонду  в  межах  бюджетних  призначень,  передбачених  у
обласному бюджеті на відповідний рік.

3.5.  Фінансування  робіт  здійснюється  Департаментом  фінансів
облдержадміністрації  (шляхом  надання  міжбюджетного  трансферту)  на
підставі заявки Служби автомобільних доріг в Одеській області.

3.6.  Інформація  щодо  надходження  та  використання  коштів  Фонду
щотижнево висвітлюється на сайті обласної державної адміністрації.

3.7.  Відповідальність  за  використання  бюджетних  коштів,  ведення
обліку та звітності несе Служба автомобільних доріг в Одеській області. 

ІV. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ ТА
КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ

4.1.  Обласна  державна  адміністрація  формує  перелік  об’єктів  та
напрямів за пропозиціями Служби автомобільних доріг в Одеській області з
подальшим  затвердженням на сесії обласної ради.

4.2. Постійні комісії обласної ради з питань дорожнього господарства, з
питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності та
з  питань   будівництва,  регіонального  розвитку  та  збереження  нерухомих
об’єктів  культурної  спадщини  здійснюють  контроль  за  цільовим  та
ефективним використанням Фонду.

4.3. Залишок коштів Фонду на кінець бюджетного періоду зберігається
на  рахунку  обласного  бюджету  для  покриття  відповідних  витрат  у
наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

4.4. Кошти Фонду в разі його ліквідації спрямовуються до обласного
бюджету.
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