
  
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
10 жовтня 2022 року                № 299 
 
Про виділення коштів з резервного фонду бюджету  
Диканської селищної територіальної громади 
 

Відповідно до пункту 2 статті 24 Бюджетного кодексу України, статті 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.03.2022 №175 «Тимчасовий порядок виділення та 
використання коштів резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», 
рішення тридцять четвертої сесії Диканської селищної ради восьмого 
скликання від 29 вересня 2022 року № 12 «Про затвердження Тимчасового 
порядку виділення   та   використання   коштів   з  резервного   фонду   бюджету  
в  умовах воєнного стану», враховуючи протокол засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-економічної безпеки і надзвичайних ситуацій від  07.10.2022 
№ 12 по питанню виникнення аварійної ситуації на об’єктах відділу освіти, 
сім’ї, молоді та спорту Диканської селищної ради: Дібрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Диканської селищної ради Полтавського району 
Полтавської області та заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» 
Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
1. Головному розпоряднику бюджетних коштів – Відділу освіти, сім’ї, 
молоді та спорту Диканської селищної ради (код ЄДРПОУ 44127746) виділити 
кошти з резервного фонду бюджету Диканської селищної територіальної 
громади. 

 
2. Кошти резервного фонду направити на проведення ремонту східців, які 
зруйновані та не придатні до експлуатації, та з метою запобігання виникненню 
надзвичайній ситуації, яка може  скластися та нести загрозу життю та здоров’ю 
дітей (учасників освітнього процесу)  в будівлі Дібрівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Диканської селищної ради Полтавського району 
Полтавської області та будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Теремок» Диканської селищної ради. 

 
3. Обсяг коштів, що виділяється з резервного фонду бюджету Диканської 
селищної територіальної громади становить 340 244 грн. 00 копійок (триста 
сорок тисяч двісті сорок чотири гривні 00 копійок). 
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4. Планування видатків здійснювати за КПКВК МБ 0618724 «Заходи із 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу 
освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету». 

 
5. Фінансовому управлінню Диканської селищної ради (Тетяна ЖУРОВА): 
1) внести відповідні зміни до розпису бюджету Диканської селищної    
територіальної громади на 2022 рік; 
2) профінансувати зазначені в пункті 3 цього рішення видатки за рахунок 
коштів резервного фонду бюджету. 

 
6. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської селищної ради (Наталія 
НОС) забезпечити ефективне та цільове використання коштів з резервного 
фонду бюджету Диканської селищної територіальної громади. Щомісячно, в 
останній робочий день, подавати фінансовому управлінню Диканської 
селищної ради звіт про використання коштів з резервного фонду. 
 
7. Залишки невикористаних коштів резервного фонду бюджету Диканської 
селищної територіальної громади, виділених даним рішенням, спрямовуються 
на відновлення обсягу резервного фонду бюджету Диканської селищної 
територіальної громади, передбаченого за КПКВК МБ 3718710 «Резервний 
фонд місцевого бюджету», шляхом внесення змін до розпису бюджету 
Диканської селищної територіальної громади.   

 
7. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове     

управління Диканської селищної ради (Тетяна ЖУРОВА) та відділ освіти, сім’ї, 
молоді та спорту Диканської селищної ради (Наталія НОС), контроль - на 
постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-
економічного розвитку, підприємництва, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.. 
    
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 


