
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2022 року м. Бережани № 479 

 

Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Бережанської 

міської територіальної громади 

 

Розглянувши протокол засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09 травня  2022 року № 7 

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», п.5, п.11 «Порядку 

створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 (із змінами),  рішення сесії 

Бережанської міської ради від 31 березня 2021 року № 203 «Про затвердження 

Порядку використання коштів резервного фонду бюджету Бережанської міської 

територіальної громади» (із змінами),  рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 27.08.2018 року № 642 «Про затвердження 

порядку створення і використання матеріального резерву Бережанської міської 

ради»,  з метою забезпечення фінансування проведення організаційних заходів 

із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (надзвичайних подій) та 

ліквідації їх наслідків в умовах воєнного стану та збройної агресії російської 

федерації  проти України, керуючись підпунктом 7 пункту «а» частини першої 

статті 38, частиною шостою статті 59, статтею 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В : 
 

1. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради: 

- виділити з резервного фонду бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік (КПКВ 8710 «Резервний фонд 

місцевого бюджету», КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки») на 

безповоротній основі кошти в сумі 600000,00 грн. (шістсот тисяч 

гривень) для поповнення матеріального резерву міської ради паливно-

мастильними матеріалами, з метою виконання заходів мобілізації 



щодо поставки транспортних засобів національної економіки України 

в Збройні сили України, запобігання  та ліквідації можливих 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- внести зміни до розпису бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік та врахувати зазначені зміни при 

проведенні фінансування головного розпорядника коштів; 

- перерахувати кошти відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності міської ради в сумі 600000,00 грн. (шістсот тисяч гривень) по 

КПКВ 8775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар». 

2. Визначити головним розпорядником коштів, в межах направлених 

призначень, Бережанську міську раду. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

забезпечити використання виділених коштів з резервного фонду в сумі 

600000,00 грн. (шістсот тисяч гривень) грн. на  закупівлю паливно-

мастильних матеріалів, з них 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривень) - 

для закупівлі дизельного палива,  200000,00 грн. (двісті тисяч гривень) -  

для  закупівлі бензину марки А-95 , та надати «Фінансовому управлінню»  

Бережанської міської ради звіти про цільове використання коштів. 

4. 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. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Володимира УРДЕЙЧУКА. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 


