
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  31 січня 2023 року                                   № 60 

 

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», постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку 

використання коштів резервного фонду бюджету», рішенням міської ради                      

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

коштів резервного фонду міського бюджету», враховуючи протокольні рішення 

позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 03 січня 2023 року № 1 та від 20 січня 2023 року        

№ 2, службову записку начальника управління капітального будівництва 

Кропивницької міської ради від 25 січня 2023 року № 59,  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 – управлінню капітального будівництва Кропивницької 

міської ради за КПКВК 1518741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 548 993, 00 грн (п’ятсот 

сорок вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто три гривні 00 копійок) для виконання 

заходів на забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та 

розчищення прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на 

недобудованому об’єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29,  к.2. 

 

        2. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради: 

1) внести зміни до розпису бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади та профінансувати зазначені видатки за рахунок коштів резервного 

фонду бюджету; 
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2) здійснити передачу коштів  у сумі 548 993, 00 грн (п’ятсот сорок вісім 

тисяч дев’ятсот дев’яносто три гривні 00 копійок) із  загального  фонду бюджету  

до бюджету  розвитку (спеціального  фонду). 

  

 3. Управлінню капітального будівництва Кропивницької міської ради 

забезпечити: 

1) використання коштів резервного фонду за цільовим призначенням 

відповідно до переліку невідкладних (першочергових) робіт та узагальненого 

кошторису  згідно з додатками 1, 2; 

 2) подання звітності про використання коштів з резервного фонду бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади відповідно до чинного 

законодавства України.  

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  О.Мосіна.  

 

 

 

Секретар міської ради                   Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлія Зайкевич 35 83 41 



Додаток 1 
до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

                                                                                                                                                                             31 січня 2023 року № 60 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

М.П. Олександр МОСІН 
(підпис, прізвище) 

ПЕРЕЛІК 

невідкладних (першочергових) робіт (заходів) на забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої 

території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому 

 об’єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, к.2 

з/
п 

Перелік першочергових робіт 
(заходів) 

Вартість 

робіт,  

тис. грн 

Джерела фінансування, тис. грн Розпорядник коштів 

резервний 

фонд 

обласного 
бюджету 

резервний 

фонд 
бюджету  

інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Виконання заходів на забезпечення захисту приміщень                     

від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої                          

території з метою запобігання надзвичайних ситуацій                                             

на недобудованому об’єкті за адресою: вул. Юрія 

Коваленка, 29, к.2 (згідно зі зведеним кошторисом) 

548,993 - 548,993 - Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту населення 

Кропивницької 

міської ради Всього 548,993 - 548,993 - 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

                       Сергій КОВАЛЕНКО 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Департамент з питань 

економічного  розвитку

Фінансове 

управління 

Управління капітального 

будівництва 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 
    

Ніна   РАХУБА Любов БОЧКОВА Сергій БІЛОКІНЬ Сергій КОВАЛЕНКО 



Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

                                                                                                                                        31 січня 2023 року № 60 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

 Голова комісії з питань техногенно- 

 екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

  М.П. Олександр МОСІН 
(підпис, прізвище) 

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОШТОРИС 

невідкладних (першочергових) робіт (заходів) на забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення 

 прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому об’єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, к.2 

 (згідно з експертною оцінкою збитків та вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 зі змінами) 

№ 
з/п 

Перелік робіт Загальна вартість збитків Джерела фінансування (тис. грн) 

Клопотання про 

виділення коштів з 

резервного фонду 

обласного 
бюджету 

Усьо
го 

державна 

форма 

власності 

(більше 51%) 

недержавна 
форма 

власності 

(менше 51%) 

місцевий 

бюджет 

власні 

кошти 

інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І Виконання заходів на забезпечення 

захисту приміщень від доступу сторонніх 

осіб та розчищення прилеглої території з 

метою запобігання надзвичайних 

ситуацій на недобудованому об’єкті за 

адресою: вул. Юрія  Коваленка, 29, к.2 

(згідно зі зведеним кошторисним 

розрахунком) 
 

 

 

 

548,993 

 
 
 
- 

 

 

 

548,993 

 

 

 

548,993 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Всього: 548,993 - 548,993 548,993 - - - 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

                       Сергій КОВАЛЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Департамент з питань 

економічного  розвитку

Фінансове 

управління 

Управління капітального 

будівництва 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

  
    

Ніна  РАХУБА Любов БОЧКОВА Сергій БІЛОКІНЬ Сергій КОВАЛЕНКО 


