
                                                                                                                                 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

06 січня 2023 року                                                                                                             № 1  

 

 

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  03.01.2023 № 1 по 

питанню виникнення аварійної ситуації на об’єктах критичної інфраструктури 

Диканської селищної ради, 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 

1. Головному розпоряднику бюджетних коштів – Виконавчому комітету 

Диканської селищної ради (код ЄДРПОУ 04383133) виділити кошти з 

резервного фонду бюджету Диканської селищної територіальної 

громади. 

 

2. Кошти резервного фонду направити на проведення аварійно-

відновлюваних робіт на каналізаційних станціях Диканського 

комбінату комунальних підприємств. 

 

3. Обсяг коштів, що виділяється з резервного фонду бюджету Диканської 

селищної територіальної громади становить 198 000 грн. 00 копійок 
(сто дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок). 

 

4. Планування видатків здійснювати за КПКВК МБ 0218746 «Заходи із 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших 

системах та об’єктах житлово-комунального господарства за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету». Одержувачем  
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бюджетних коштів та відповідальним виконавцем визначити 

Диканський  комбінат комунальних підприємств. 

 
5. Фінансовому управлінню Диканської селищної ради (Тетяна ЖУРОВА): 

1) внести відповідні зміни до розпису бюджету Диканської селищної    

територіальної громади на 2023 рік; 

2) профінансувати зазначені в пункті 3 цього рішення видатки за рахунок 

коштів резервного фонду бюджету. 

 

6. Виконавчому комітету Диканської селищної ради, як головному 

розпоряднику бюджетних коштів, забезпечити контроль за ефективним 

та цільовим використання коштів з резервного фонду бюджету 

Диканської селищної територіальної громади. Диканському комбінату 

комунальних підприємств щомісячно, в останній робочий день, 

подавати до фінансового управління 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.   

 

8. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове     

управління Диканської селищної ради (Тетяна ЖУРОВА) та 

виконавчий комітет Диканської селищної ради, контроль - на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, підприємництва, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  Вячеслав ЛОЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект рішення підготовлено фінансовим управління виконавчого комітету 

Диканської селищної ради  

 

 

Начальник фінансового управління 

Диканської селищної ради                                                  Тетяна ЖУРОВА 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Начальник відділу з юридичних 

питань виконавчого комітету 

селищної ради                                                                        Дар’я БРИНДАК 

 

 


