
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 21  грудня 2017 р.                                                                                № 708 

 

Про  виділення коштів з резервного 

фонду міського  бюджету для 

поповнення матеріального резерву 

 

Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, ст.12, ст. 42,  ст. 64 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку 

використання коштів резервного фонду бюджету»,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року  № 775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», протокольного рішення засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

30 серпня 2017 року №5/3, з метою запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків: 

 

1. Фінансовому управлінню міської ради виділити з резервного фонду 

міського бюджету на 2017 рік (КПКВ  7618010 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 

«Нерозподілені видатки») на безповоротній основі кошти в сумі 30000,00 

гривень (тридцять тисяч гривень)  для поповнення матеріального резерву міста 

пально-мастильними матеріалами, необхідними для  здійснення заходів щодо 

запобігання та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. 

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 30000,00  гривень (тридцять тисяч гривень) 

по КПКВ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 

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

обладнання та інвентар»  головному розпоряднику коштів. 

 



4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради: 

-  за виділені з резервного фону кошти закупити  дизпаливо в кількості 

1224  літри на суму 30000,00 гривень; 

- у встановленому чинним законодавством порядку придбані паливно-

мастильні матеріали на суму  30000,00 грн. передати по договору                        

ТОВ «Автотехсервіс»  на  відповідальне зберігання.  

5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. дане розпорядження винести на затвердження виконавчим 

комітетом Бережанської міської ради.  

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича  П.П. 

 

 

Міський голова       В.Я. МУЗИЧКА 

 
          Вридник С.М 

                                                       


