
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від ___ квітня 2020  року                                                           № ____ 

 

Про виділення коштів з  

резервного фонду бюджету міста 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 52 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), відповідно до рішення Міської ради 

Міста Кропивницького від 26 вересня 2006 року № 124 “Про затвердження 

Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету”, 

враховуючи розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 17 квітня 2020 року № 314-р “Про організацію обсервації 

(ізоляції) громадян в області у період карантину”, враховуючи протокольні 

рішення позачергового засідання міської комісії з питань                             

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 квітня                 

2020 року за протоколом № 9 про клопотання щодо виділення коштів з 

резервного фонду бюджету міста та від 17 квітня 2020 року за протоколом              

№ 10 про внесення змін та доповнень до протокольного рішення № 9, лист 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького від 14 квітня 2020 року № 01-21/183             

“Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету”, з метою 

запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  

 

                                                       В И Р І Ш И В: 

  
1. Виділити з резервного фонду бюджету міста 192,780 тис. грн (сто 

дев’яносто дві тисячі сімсот вісімдесят гривень) головному розпоряднику 

коштів -  управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького на проведення невідкладних 

(першочергових) робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, а саме для 

відшкодування фактичних витрат на проживання осіб у обсервації (ізоляції) в 

готелі «Турист»  ПрАТ «Кіровоградтурист». 
 

 2. Затвердити Порядок використання коштів бюджету міста на 

відшкодування фактичних витрат на проживання осіб у обсервації (ізоляції) в 

готелі «Турист» ПрАТ «Кіровоградтурист», що додається. 
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 3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького внести 

відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2020 рік та забезпечити 

фінансування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста Кропивницького на підставі наданих 

розрахунків за фактично понесені витрати  готелем «Турист»                               

ПрАТ «Кіровоградтурист» на проживання осіб у обсервації (ізоляції).  

 

 4. 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 Порядком використання 

коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженим рішенням міської 

ради від 26 вересня 2006 року № 124.   
 

 5. 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

___ квітня 2020 року № _____ 
 

 

 

ПОРЯДОК  

використання коштів бюджету міста на відшкодування фактичних 

витрат на проживання осіб у обсервації (ізоляції)  в готелі «Турист» 

ПрАТ «Кіровоградтурист» (далі – Порядок)   
 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування фактичних витрат 

на проживання осіб у обсервації (ізоляції) в готелі «Турист»                              

ПрАТ «Кіровоградтурист» (далі – Готель). 

2. Обов’язковій обсервації (ізоляції) до Готелю підлягають особи, 

визначені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня                    

2020 року № 211 (зі змінами) та у порядку встановленому законодавством.  

3. Розміщення осіб у Готелі здійснюється за направленням робочої 

групи з обсервації, яка утворена розпорядженням керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

(СOVID-19), від 08 квітня 2020 року № 10 «Про виконання заходів для 

мінімізації поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».   

4. Керівник робочої групи з обсервації – генеральний директор 

регіонального центру громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради 

повідомляє керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру в місті Кропивницькому,  

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19), про осіб, які 

направляються на обсервацію (ізоляцію). 

За направленням робочої групи з обсервації особи, що підлягають 

обсервації (ізоляції), направляються на тимчасове поселення до Готелю на 

термін, який становить 14 календарних діб, якщо інший термін не буде 

встановлений законодавством. 

 5. Головним розпорядником коштів бюджету міста по видатках на 

відшкодування фактичних витрат на проживання осіб у обсервації (ізоляції)  

в готелі «Турист» ПрАТ «Кіровоградтурист»,  є  управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.  

 Видатки здійснюються за бюджетною програмою «Заходи із запобігання 

та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха». 

 Граничний розмір відшкодування у розрахунку на одну особу не може 

перевищувати 510 гривень на добу згідно з наданою                                              

готелем «Турист» ПрАТ «Кіровоградтурист» калькуляцією витрат, 

пов’язаних із проживанням осіб, які направляються на обов’язкову 

обсервацію (ізоляцію), та затвердженою протокольним рішенням 
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позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 17 квітня 2020 року № 10. 

  Фактично понесені Готелем витрати, пов’язані з проживанням осіб, які 

перевищують вищезазначений граничний розмір, можуть бути відшкодовані 

за рахунок власних коштів осіб та з інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 

6. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького:  

укладає договір з Готелем на відшкодування фактичної вартості 

проживання осіб; 

перераховує кошти Готелю згідно з наданими розрахунковими 

документами; 

узагальнює дані розрахункових документів Готелю щодо фактично 

понесених ними витрат у зв'язку з тимчасовим проживанням осіб; 

здійснює контроль за використанням коштів та надає звітність 

відповідно до чинного законодавства.  

 

 

 

Начальник управління з питань  

надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення  

Міської ради міста Кропивницького                       Сергій КОВАЛЕНКО 
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