
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
26 березня 2020 року                                 м. Шепетівка                                        №  84 
 
Про виділення коштів з резервного 
фонду міського бюджету  

 
 
 
 
Відповідно до п. 2 рішення позачергового засідання Хмельницької обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 р. на 
території області існує загроза виникнення надзвичайної ситуації медико-біологічного 
характеру (код 20712 надзвичайна ситуація, пов’язана з небезпечною інфекційною хворобою 
(групові випадки); ознака 27: захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні 
хвороби, зокрема, тяжкий гострий респіраторний синдром). З метою вжиття заходів, 
пов’язаних із запобіганням виникненню в місті надзвичайної ситуації техногенного та 
природного характеру, яку може спричинити короновірусна інфекція COVID-2019, 
враховуючи рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 25.03.2020 р. (протокол № 6), розглянувши звернення  
Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного підприємства № 91 
від 25.03.2020 р.,  відповідно до підпункту «а¹» пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів 
резервного фонду бюджету» зі змінами, керуючись підпунктом 2 пункту «б» частини першої 
статті 38, пунктом 4 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Шепетівської міської ради  
ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділяються кошти з 
резервного фонду бюджету міста на безповоротній основі – виконавчий комітет 
Шепетівської міської ради (код ЕДРПОУ 04060789). 
 

2. Визначити напрям використання коштів з резервного фонду бюджету міста -  
проведення заходів пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації 
техногенного та природного характеру в м. Шепетівка, а саме: придбання солі 
«ЕКСТРА» для виробництва дезінфікуючого засобу гіпохлориду натрія. 
 

3. Визначити обсяг коштів за напрямком використання зазначеному в п. 2 даного 
рішення в розмірі 20,0 тис. грн (двадцять тисяч гривень 00 копійок). 
 

4. Головному розпоряднику коштів, зазначеного в п. 1 даного рішення: 

4.1. забезпечити укладання відповідних угод щодо придбання  «ЕКСТРА» для 
виробництва дезінфікуючого засобу гіпохлориду натрія. 

4.2. проводити оплату за придбаний товар у відповідності до вимог чинного 
законодавства та подавати звіт за використані кошти згідно вимог постанови Кабінету 



Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів резервного 
фонду бюджету» № 415 від 29.03.2002 р. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

В.Б. Вихівського та начальника фінансового управління В.О. Дрища. 
              

 
 
 
Міський голова         М.Полодюк 


