
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 березня  2020 року               №  1203 

 

Про  виділення  коштів  з резервного 

фонду бюджету Бережанської міської 

територіальної громади 

 

Розглянувши протокол засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 березня 2020 року № 3, 

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 40, 

статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

сесії Бережанської міської ради від 26 лютого 2020 року № 1620 «Про 

затвердження Порядку використання коштів резервного фонду  бюджету 

Бережанської міської територіальної громади», з метою запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру (запобігання 

виникнення і поширенню на території Бережанської міської територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2), виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

         1. Фінансово-економічному відділу міської ради: 

       -   виділити з резервного фонду міського бюджету (КПКВ 0118700 «Резервний 

фонд», КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки») на безповоротній основі кошти в сумі 

30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень) для поповнення матеріального резерву 

паливно-мастильними матеріалами (1250 літрів дизпалива) необхідних для 

здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації можливих надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та заходів із запобігання поширення 

коронавірусної інфекції на території Бережанської міської територіальної громади; 

-  внести зміни до розпису бюджету Бережанської міської територіальної 

громади на 2020 рік та врахувати зазначені зміни при проведенні фінансування 

головного розпорядника коштів. 

2. Визначити головним розпорядником коштів, в межах направлених 

призначень, Бережанську міську раду. 



          3.  Голові комісії з припинення фінансового управління Бережанської міської 

ради перерахувати кошти відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

міської ради в сумі 30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень) для придбання 

дизпалива в кількості 1250 літрів по КПКВ 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». 

         4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

здійснити закупівлю паливно-мастильних матеріалів (дизпалива в кількості 1250 

літрів) та передати його на відповідальне зберігання відповідно до законодавчих 

актів України. 

5. 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. 

   6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

 міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


