
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 квітня 2022 року                 м. Біла Церква                                № 229 

 

Про спрямування коштів до резервного фонду бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 175 «Тимчасовий порядок 

виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» та 

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів 

у період воєнного стану», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 

квітня 2022 року № 184 «Про затвердження Програми заходів національного спротиву 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік шляхом викладення її в новій 

редакції», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Скоротити видатки загального фонду місцевого бюджету головним розпорядникам 

коштів в сумі 15 000 000 грн., в т.ч.: 

- управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради – 11 789 400 грн.; 

- управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради – 2 521 200 грн.; 

- службі у справах дітей Білоцерківської міської ради – 689 400 грн. 

2. За рахунок скорочених видатків збільшити обсяг резервного фонду місцевого 

бюджету на 2022 рік на суму 15 000 000 грн. 

3. Направити кошти резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2022 рік в сумі 4 150 000 грн. для виконання невідкладних робіт та заходів згідно 

Програми, а саме: 

- придбання обладнання – 1 000 000 грн.; 

- придбання продуктів харчування – 2 000 000 грн.;   

- транспортні послуги – 1 000 000 грн.; 

- інформаційні послуги – 50 000 грн.; 

- придбання інших матеріалів – 100 000 грн. 

4. Головним розпорядником бюджетних коштів визначити виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради по КПКВ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони». 

5. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради підготувати проєкт рішення «Про 

внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 30 грудня 2021 року 

№ 2522-25-VІІІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» та 

подати його на розгляд та затвердження виконавчому комітету Білоцерківської міської ради. 

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

Новогребельську І.В.  

 

 

Міський голова                                               Геннадій ДИКИЙ 


