
ПРОЕКТ № 956

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____»___________2017 року       № _____

Про затвердження Порядку 
використання коштів міського бюджету
на організацію життєдіяльності евакуйованого 
(тимчасово відселеного) населення 
міста Кропивницького

Керуючись  ст.  143  Конституції  України,  ст.  20  Бюджетного  кодексу
України, ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 19,
33 Кодексу цивільного захисту України, на виконання рішення Кіровоградської
міської  ради  від  23  лютого  2016  року  №  67  «Про  затвердження  Програми
запобігання  надзвичайних  ситуацій  та  ліквідації  їх  наслідків
на 2016-2018 роки» (зі змінами), Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Порядок  використання  коштів  міського  бюджету  на
організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення
міста Кропивницького, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, податків,  фінансів,  планування та соціально-
економічного  розвитку та  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова                                                                    А.Райкович

Шевцова  22 86 20



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської             
міської ради
«___»____________2017 року
№______

ПОРЯДОК 
використання коштів міського бюджету на організацію 
життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) 

населення міста Кропивницького (далі – Порядок)

1. Цей  Порядок  визначає  механізм  відшкодування  витрат  за  тимчасове
проживання громадян міста Кропивницького, що тимчасово відселяються з
районів  надзвичайних  ситуацій  (подій)  при  виникненні  загрози  життю  і
здоров’ю людей (далі – Громадяни). 

2.   Громадяни міста розміщуються у гуртожитках, готелях, житлових об’єктах
фонду для тимчасового проживання, закладах соціально-культурної сфери та
інших закладах міста Кропивницького (далі – об’єкти розселення).

3. За  рішенням  міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних  ситуацій  міської  ради,  громадяни  міста,  що  постраждали
внаслідок надзвичайної (аварійної) події (ситуації) та потребують відселення,
направляються на тимчасове поселення до об’єктів розселення на термін не
більше шести місяців. 

4. Об’єктам  розселення  відшкодовується  фактична  вартість  проживання  за
рахунок  коштів  міського  бюджету  м.  Кропивницького  на  організацію
життєдіяльності  евакуйованого  (тимчасово  відселеного)  населення  міста
Кропивницького,  розмір  якої  у  розрахунку  на  одну  особу  за  добу  не
перевищує 250 гривень.
Фактично понесені об’єктами розселення витрати, пов’язані з проживанням
громадян, які перевищують вищезазначений граничний розмір, можуть бути
відшкодовані  за  рахунок  власних  коштів  громадян  та  з  інших  джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством.

5. Повноваження  головного  розпорядника  коштів  –  управління  з  питань
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  Кіровоградської
міської ради: 

–  укладає договори на відшкодування об’єктам розселення фактичної вартості
проживання громадян;

–   видає громадянам направлення на тимчасове поселення;
– узагальнює  дані  розрахункових  документів  об’єктів  розселення  щодо

фактично  понесених  ними  витрат  у  зв'язку  з  тимчасовим  проживанням
громадян.

Начальник управління
з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради С.Коваленко
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