
 

 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 25 серпня  2020 року               м. Бережани                                          № 133-р 

 

Про виділення коштів  з резервного фонду  

бюджету на заходи, пов’язані із 

запобіганням виникненню надзвичайної 

ситуації щодо поширенняCOVID-19 

 

Розглянувши лист Районного комунального некомерційного підприємства 

«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської районної ради від 21.08.2020 року № 647, враховуючи протокол 

засідання Бережанської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 13 липня 2020 року № 15,  відповідно до статті 24 

Бюджетного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 29 

березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись статтею 12, статтею 42, статтею 64 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії 

Бережанської міської ради від 26 лютого 2020 року № 1620 «Про затвердження 

Порядку використання коштів резервного фонду  бюджету Бережанської 

міської територіальної громади», (із змінами, внесеними рішенням сесії міської 

ради від 02.04.2020 року № 1663), з метою недопущення поширення 

коронавірусної інфекції на території Бережанської міської територіальної 

громади, 

 

1. Виділити кошти з резервного бюджету Бережанської міської 

територіальної громади для організації заходів, пов’язаних із запобіганням 

виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19 за КПКВ 

0118700 «Резервний фонд», КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»  в сумі 

20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень), а саме:   на придбання засобів 

індивідуального захисту для медичних працівників Районного комунального 

некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради. 

2. Визначити головним розпорядником коштів, в межах направлених 

призначень, Бережанську міську раду. 

3. Фінансово-економічному відділу Бережанського міської ради: 



-  внести зміни до розпису бюджету Бережанської міської територіальної 

громади на 2020 рік та врахувати зазначені зміни при проведенні фінансування 

головного розпорядника коштів; 

- виділити кошти відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

міської ради в сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень) для придбання 

засобів індивідуального захисту  по КПКВ 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

здійснити закупівлю засобів індивідуального захисту згідно переліку, вказаного 

у листі Районного Комунального некомерційного підприємства «Бережанський 

центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської 

районної ради від 21.08.2020 року № 647, та підготовити документи для 

передачі засобів індивідуального захисту за призначенням. 

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів та інформувати міську комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

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 розпорядження залишаю за собою. 

 

         

 

 В.о. міського голови                                                         Петро АДАМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


