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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ  скликання  

ІV сесія  

(І  засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  28  січня  2021 року       проєкт №  91 

 
 

Про звіт  щодо  витрачання  коштів  

резервного фонду 

 

 

Керуючись статтею 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування 

в Україні ” та пунктом 4 статті 24 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету та 

фінансів,  Бережанська міська рада 
 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

       1. Затвердити звіт міського голови про витрачання коштів резервного 

фонду міського бюджету за 2020 рік згідно додатку. 

 

 

 

     

      Міський голова                                                      Ростислав  БОРТНИК        
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Додаток  

                                                                                                        до рішення сесії міської ради 

                                                                                               від  28  січня 2021 р.  № 

 

Звіт міського голови  про витрачання коштів резервного фонду міського 

бюджету за 2020 рік 
№ 

п/

п 

№, дата, 

рішення 

виконавчого 

комітету 

Зміст 

рішення 

На яку мету направлено кошти Сума 

(грн.) 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

№ 1137 від 

06.02.2020р. 

 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

міського 

бюджету 

 

Проведення заходів із попередження 

надзвичайних ситуацій (подій), 

недопущення загибелі та травмування на 

них людей, а саме видалення аварійно-

небезпечних дерев на території 

Бережанської міської ради 

 

  49833,75 

 

 

2 

№ 1180 від 

20.02.2020р.  

 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

міського 

бюджету 

Ліквідація 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 

   30000,0 

3 № 1203 від 

25.03.2020 р. 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

міського 

бюджету 

Поповнення матеріального резерву 

паливно-мастильними матеріалами 

необхідних для здійснення заходів щодо 

запобігання та ліквідації можливих 

надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та заходів із 

запобігання поширення корона вірусної 

інфекції на території Бережанської 

міської територіальної громади 

   30000,0 

 

4 

№ 1301 від 

31.08.2020р 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

бюджету на 

заходи, 

пов’язані із 

запобіганням 

виникненню 

надзвичайної 

ситуації щодо 

поширення 

COVID-19 

Придбання засобів індивідуального 

захисту для медичних працівників РКНП  

«Бережанський центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської районної ради 

 

18124,56 
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№ 

п/

п 

№, дата, 

рішення 

виконавчого 

комітету 

Зміст 

рішення 

На яку мету направлено кошти Сума 

(грн.) 

1 2 3 4 5 

5 № 1316 від 

11.09.2020р 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

міського 

бюджету 

Ліквідація пожежі, пов’язаної із 

займанням та горінням твердих 

побутових відходів на земельній ділянці 

в урочищі «Бізятин» Нараївської 

сільської ОТГ (біля с. Павлів) та 

проведення земельних робіт для 

недопущення виникнення пожежі 

твердих побутових відходів та 

рекультивації вказаної земельної ділянки 

    19900,0 

6 № 1331 від 

24.09.2020р 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

міського 

бюджету 

Ліквідація пожежі, пов’язаної із 

займанням та горінням твердих 

побутових відходів на земельній ділянці 

в урочищі «Бізятин» Нараївської 

сільської ОТГ (біля с. Павлів) та 

проведення земельних робіт для 

недопущення виникнення пожежі 

твердих побутових відходів та 

рекультивації вказаної земельної ділянки 

    25000,0 

 

7 № 1348 від 

13.10.2020р 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

міського 

бюджету 

Забезпечення протиепідемічних заходів 

під час організації та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 

     9997,6 

8 № 1370 від 

05.11.2020р 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

міського 

бюджету 

Придбання ємностей стерильних для 

відбору біологічного матеріалу для 

проведення тестування шляхом 

полімерної ланцюгової реакції. 

    19800,0 

  

РАЗОМ 

    

202655,91 

 

Секретар міської ради                                                     Ірина  МИГОВИЧ 

 


