
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 21 квітня  2017 р.                                                              № 203 

 

Про  виділення коштів з 

резервного фонду міського  

бюджету 
 

       Розглянувши протокол засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 квітня 2017 року  

(протокол №2/5),  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.12, 

ст. 42,  ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.11 

рішенням сесії Бережанської міської ради  від 23 грудня  2016 року № 432 «Про 

міський бюджет на 2017 рік», з метою попередження надзвичайних ситуацій 

(подій), недопущення загибелі та травмування на них людей: 
 
 

1. Фінансовому управлінню міської ради виділити з резервного фонду 

міського бюджету (КПКВ  7618010 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 

«Нерозподілені видатки») на безповоротній основі кошти в сумі 35000,00  грн. 

(тридцять п’ять тисяч гривень)  для проведення заходів із попередження 

надзвичайних ситуацій (подій), недопущення загибелі та травмування на них 

людей, а саме  видалення аварійно-небезпечних дерев у місті Бережани, селах 

Рай та Лісники. 

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 2017 рік та врахувати 

зазначені зміни при проведенні фінансування Бережанської міської ради. 

3.2. Перерахувати кошти в сумі 35000,00  грн. (тридцять п’ять тисяч 

гривень)  по КПКВ 0117810  «Видатки на запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  головному 

розпоряднику коштів. 



4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

перерахувати кошти в сумі 35000,00  грн. (тридцять п’ять тисяч гривень)  

Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» на 

безповоротній основі для проведення заходів із видалення аварійно-

небезпечних дерев у місті Бережани, селах Рай та Лісники.  

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів  Бережанським міським 

комунальним підприємством «Господар» та надати відповідну інформацію в 

міську раду після закінчення виконання робіт в повному обсязі. 

6. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. дане розпорядження винести на затвердження виконавчим 

комітетом Бережанської міської ради.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 
 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                               

      Вридник С.М. 

 


