
 - 1 - 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2022 року                         м. Бережани                   ПРОЕКТ№731 
 

Про затвердження звіту  про  витрачання  

коштів резервного фонду бюджету Бережанської 

міської територіальної громади  за 2021 рік 

 

Керуючись статтею 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

пропозиції постійної комісії  з питань бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 

та туризму (протокол №1  від 02.02.2022року), сесія Бережанської міської ради 
 

ВИРІШИЛА:  

 
 1. Затвердити звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету 

Бережанської міської територіальної громади за 2021 рік згідно додатку, що 

додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

        
 

     

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Ростислав  БОРТНИК        
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                                                                                             Додаток  

                                                                                      до рішення сесії міської ради 

                                                                                      від ___ лютого 2022 р.  № ___ 

 

 

Звіт  

про витрачання коштів резервного фонду бюджету  

Бережанської міської територіальної громади за 2021 рік 

 
№ 

п/п 

Номер і 

дата рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Зміст 

рішення 

На яку мету направлено кошти Сума 

(грн.) 

1 № 76 від 

18.02.2021 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

бюджету 

Бережанської 

міської 

територіально

ї громади 

Поповнення матеріального резерву 

паливно-мастильними матеріалами 

необхідних для здійснення заходів 

щодо запобігання та ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру 

на території Бережанської міської 

територіальної громади (придбано 

850 літрів дизпалива на суму 20791,00 

грн. та 200 літрів бензину марки  А-92 

на суму 4207,50 грн.). 

24998,50 

2 № 171  від 

20.05.2021 

 

Про 

виділення 

коштів з 

резервного 

фонду 

бюджету 

Бережанської 

міської 

територіально

ї громади 

Поповнення матеріального резерву 

паливно-мастильними матеріалами, 

необхідних для здійснення заходів 

щодо запобігання та ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру 

на території Бережанської міської 

територіальної громади (придбано 

1500 літрів дизпалива  на суму 

38250,00 грн. та 335 літрів бензину 

марки   А-92 на суму 8710,00 грн.). 

46960,00 

х х х х 71958,50 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Ірина  ЗАГНІЙНА 


