
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  
від 26 грудня 2018 року                  №  778 

 

Про  виділення коштів з резервного 

фонду міського  бюджету для 

поповнення матеріального резерву 
 

Розглянувши протокол засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 грудня 2018 року  № 8 та 

додані до нього документи, відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про 

затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», 

керуючись ст.28, ст.40, ст.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 

(надзвичайних  подій) та  ліквідації їх наслідків, проведення снігоочисних робіт 

на дорогах комунальної форми власності в м. Бережани у зимовий період 2018-

2019 року, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1.Фінансовому управлінню міської ради: 

 - виділити з резервного фонду міського бюджету  (КПКВК  3718700 

«Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки») на безповоротній 

основі кошти в сумі 22360,00 гривень (двадцять дві тисячі триста шістдесят  

гривень, 00 коп.) для поповнення матеріального резерву паливно-мастильними 

матеріалами (785 літрів дизпалива) необхідних для здійснення заходів щодо 

запобігання та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 

- перерахувати кошти відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності міської ради в сумі 22360,00 гривень (двадцять дві тисячі триста 

шістдесят  гривень, 00 коп.) для придбання дизпалива в кількості 785 літрів по 

КПКВ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар». 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради  



здійснити закупівлю паливно-мастильних матеріалів (дизпалива в кількості 785 

літрів) та передати його на відповідальне зберігання відповідно до 

законодавчих актів України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

  Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА  

 
      
 

                                                       

 

 


