
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  21  вересня 2022 року                         № 662 

 

 

 

 

Про виділення коштів з резервного  

фонду бюджету Кропивницької  

міської територіальної громади 

 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 24 Бюджетного  

кодексу України, підпунктом 13 пункту «а» статті 36¹ та статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету 

Міністрів України від 01 березня 2022 року № 175 «Тимчасовий порядок 

виділення та використання коштів резервного фонду бюджету  в умовах 

воєнного стану» та від 11 березня   2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

рішенням міської ради від 26 вересня 2006 року  № 124 «Про затвердження 

Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету», рішенням 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23 серпня 2022 року                

№ 587 «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги 

мешканцям Кропивницької  міської територіальної громади, які постраждали 

внаслідок збройного ураження Російською Федерацією 23 липня 2022 року», 

враховуючи протокольні рішення позачергових засідань міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

12 вересня  2022 року № 16 та від 15 вересня 2022 року № 17, протокольне 

рішення тимчасової робочої групи з розгляду питань щодо надання одноразової 

грошової допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади, 

які постраждали внаслідок збройного ураження Російською Федерацією                    

23 липня 2022 року, від 15 вересня 2022 року № 1, Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Виділити з резервного фонду бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади кошти на безповоротній основі головному 

розпоряднику бюджетних коштів – департаменту соціальної політики 

Кропивницької міської ради за КПКВК  0818751 «Допомога населенню, що 
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постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету» для надання допомоги 

громадянам, які відселені з 1-ої та 2-ої секцій житлового будинку за адресою: 

вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1 внаслідок надзвичайної ситуації у 

зв’язку з вибухом газу, у сумі 20 000,00 гривень (двадцять тисяч гривень) на 

оренду та найм житла для тимчасового проживання терміном на один місяць до 

закінчення аварійно-відновлювальних робіт. 
 

2. Виділити з резервного фонду бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади кошти на безповоротній основі головному 

розпоряднику бюджетних коштів – департаменту соціальної політики 

Кропивницької міської ради за КПКВК  0818751 «Допомога населенню, що 

постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету», у сумі 50 000,00 гривень                       

(п’ятдесят тисяч гривень) для надання одноразової грошової допомоги 

громадянину Дубу Сергію Миколайовичу,  мешканцю квартири № 2  

житлового будинку по вул. Аджамській, 1-в, що постраждав внаслідок 

ракетного обстрілу Російською Федерацією, який стався 23 липня 2022 року на 

території Кропивницької міської територіальної громади.  

 

3. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради  внести зміни до 

розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади та 

профінансувати зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду 

бюджету. 
 

4. Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради 

забезпечити: 

1)  використання коштів резервного фонду за цільовим призначенням; 

2) подання звітності про використання коштів з резервного фонду 

бюджету територіальної громади відповідно до чинного законодавства України. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Олег КОЛЮКА 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Вячеслав Хлівняк 35 83 19 


