
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від  ___ квітня 2020  року                                                                                № ____ 

 
 

 

Про виділення коштів з  

резервного фонду міського бюджету 

 

 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 28, 52 Закону 

України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня  2020 року № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу  COVID-19”, відповідно до 

рішення міської ради від 26 вересня 2006 року № 124  “Про затвердження 

Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету”, з 

урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  від 10 березня 2020 року № 2 “Про стан 

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та 

заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом 

COVID-19”, беручи до уваги розпорядження керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

обласного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби                  

(COVID-19), від 31 березня 2020 року № 3 “Про організацію заходів з метою 

мінімізації поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”, протокольні 

рішення позачергових засідань міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 26 березня  2020 року 

протокол № 7 та від 03 квітня 2020 року протокол № 8, враховуючи лист 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького від 03 квітня 2020 року № 01-21/163 “Про 

виділення коштів з резервного фонду міського бюджету”, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького  

 

                                                       В И Р І Ш И В: 

  

1. Виділити з резервного фонду бюджету міста 294,0 тис. грн (двісті 

дев’яносто чотири тисячі гривень) головному розпоряднику коштів  -  

управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 



2 

 

Міської ради міста Кропивницького на проведення невідкладних 

(першочергових) робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей 

(згідно з додатком). 

          

 2. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького внести 

відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2020 рік та забезпечити 

фінансування  управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста Кропивницького за рахунок коштів 

резервного фонду міського бюджету в зазначеній сумі. 

 

 3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького внести відповідні зміни до 

кошторису та встановити контроль за використанням виділених бюджетних 

коштів за цільовим призначенням. Звітність про використання коштів з 

резервного фонду бюджету міста здійснювати згідно з рішенням міської ради 

від 26 вересня 2006 року № 124 “Про затвердження Порядку використання 

коштів резервного фонду міського бюджету”.   

  

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – голову міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                 

О. Мосіна  

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Гненний 22 86 20 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

«___»  _________  2020 року № ____ 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

невідкладних (першочергових) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

з/п Перелік першочергових робіт (заходів) Вартість робіт,  

тис. грн. 

Джерела фінансування, тис. грн. Розпорядник коштів 

резервний фонд 

обласного 

бюджету 

резервний фонд  

бюджету міста 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Засоби індивідуального захисту та 

дезінфікуючі засоби 

200,0  200,0   

1.1. Маски (респіратори) 171,0  171,0   

1.2. Рукавички 2,0  2,0   

1.3. Захисні окуляри 4,5  4,5   

1.4. Дезінфікуючі засоби для рук 20,0  20,0   

2. Харчування  94,0  94,0   

 Всього 294,0  294,0   
 

 

 

Начальник управління 

з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

______________ Сергій КОВАЛЕНКО 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Департамент з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

_________________________________  

                                  Тетяна ЛОМОВА 

 Фінансове управління 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

____________________ 

       Любов БОЧКОВА 

 Управління охорони 

здоров’я  Міської ради 

міста Кропивницького  

 

_________________________ 

              Оксана МАКАРУК 

 Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

___________________________ 

               Сергій КОВАЛЕНКО 

 


	Начальник управління

