
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 жовтня  2020 року                №  1348 

 

Про  виділення  коштів з резервного фонду 

бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на здійснення 

протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення місцевих виборів 

 

 

Розглянувши звернення Бережанської міської територіальної виборчої 

комісії від 07 жовтня 2020 року № 7, на виконання статті 61 та статті 211 

Виборчого Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22 

липня 2020 року № 641«Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 

вересня 2020 року № 846), постанови Кабінету Міністрів України від 29 

березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу 

України, статтею 40, 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», з метою забезпечення 

протиепідемічних заходів,, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Виділити на безповоротній основі кошти з резервного фонду бюджету 

Бережанської міської територіальної громади для забезпечення 

протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року за КПКВ 0118700 «Резервний фонд», КЕКВ 9000 

«Нерозподілені видатки» в сумі 10000,0 грн. (десять  тисяч гривень).  

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 10000,0 грн. (десять  тисяч гривень) для проведення 

видатків по КПКВ 0110191 «Проведення місцевих виборів» за КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку». 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

узгодити перелік необхідних матеріалів на суму виділених коштів з 

Бережанською міською територіальною виборчою комісією для виконання 

протиепідемічних заходів. 

 5. Бережанській міській територіальній виборчій комісії забезпечити 

організацію виконання протиепідемічних заходів під час проведення місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 
 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


