
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 лютого  2020 року                                    №  1180 

 

Про виділення коштів  з резервного 

фонду міського бюджету 
 

Розглянувши протокол засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 лютого 2020 року № 2 та 

додані до нього документи, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу 

України,  постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року         

№ 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету», керуючись статтею 12, статтею 42, статтею 64 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Бережанської міської ради 

від 26 квітня 2018 року № 917 «Про затвердження Порядку використання 

коштів резервного фонду міського бюджету», з метою запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій природного характеру, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Фінансовому управлінню міської ради виділити з резервного фонду 

міського бюджету (КПКВ 3718700 «Резервний фонд», КЕКВ 9000 

«Нерозподілені видатки») на безповоротній основі кошти в сумі 30000,00 грн. 

(тридцять тисяч гривень) для ліквідації пожежі, пов’язаної із займанням та 

горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі «Бізятин» 

Курянівської сільської ради Бережанського району (біля с. Павлів)  та  

проведення земельних робіт для недопущення виникнення пожежі твердих 

побутових відходів та рекультивації вказаної земельної ділянки. 

2. Визначити головним розпорядником коштів, в межах направлених 

призначень, Бережанську міську раду. 

3. Фінансовому управлінню міської ради: 

3.1. Внести зміни до розпису міського бюджету на 2020 рік та врахувати 

зазначені зміни при проведенні фінансування Бережанської міської ради. 

3.2. Перерахувати  кошти  в сумі 30000,00 гривень (тридцять тисяч 

гривень) по КПКВ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» головному розпоряднику коштів.   



4. Юридичному відділу міської ради  (Загнійна І.В.) спільно з відділом з 

питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами 

та мобілізаційної  роботи міської ради (Костишину О.С.). терміново 

підготувати проєкт договору з фізичною особою – підприємцем     

Бернатовичем Р.Б.    по виконанню робіт з ліквідації пожежі, пов’язаної із 

займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі «Бізятин» Курянівської сільської ради Бережанського району (біля       

с. Павлів) та  проведення земельних робіт для недопущення виникнення пожежі 

твердих побутових відходів, та рекультивації вказаної земельної ділянки. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради на 

підставі укладеного договору на виконання робіт з ліквідації пожежі, пов’язаної 

із займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі «Бізятин» Курянівської сільської ради Бережанського району (біля       

с. Павлів) та  проведення земельних робіт для недопущення виникнення пожежі 

твердих побутових відходів, та рекультивації вказаної земельної ділянки 

перерахувати кошти в сумі 30000,00 гривень (тридцять тисяч гривень)           

ФОП Бернатовичу Р.Б. 

6. Фізичній особі – підприємцю Бернатовичу Р.Б.: 

6.1.  Здійснити земельні роботи по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі «Бізятин» Курянівської 

сільської ради (біля с. Павлів). Під час виконання земельних робіт вжити всіх 

заходів щодо запобігання травмування людей. 

6.2.  По закінченню земельних робіт по ліквідації пожежі твердих 

побутових відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі «Бізятин» 

Курянівської сільської ради  надати у міську раду звіт про використання  

коштів резервного фонду міського бюджету.  

7. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів та інформувати міську комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


