
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 листопада 2022 року м. Бережани № 652 

 

Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Бережанської міської 

територіальної громади для поповнення 

матеріального резерву  

 

Відповідно до 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», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 

175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного 

фонду бюджету в умовах воєнного стану» керуючись підпунктом 6 пункту «б» 

частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від  30 

червня 2022 року № 520 “Про затвердження “Порядку створення та 

використання матеріального резерву Бережанської міської територіальної 

громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, 

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 543000,00 грн. (п’ятсот сорок три 

тисячі гривень) для поповнення матеріального резерву паливно-

мастильними матеріалами: для придбання бензину автомобільного 

марки А-95 в кількості 5000 літрів та дизпалива в кількості 5000 

літрів; 

- 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 543000,00 грн. (п’ятсот сорок три тисячі 



гривень) для придбання дизпалива, бензину на потреби воєнного 

стану 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 

здійснити закупівлю дизпалива, бензину на потреби воєнного стану та 

передати його на відповідне зберігання відповідно до законодавчих актів 

України. 

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 доручити міському голові 

Ростиславу БОРТНИКУ. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 


