
                                                                             Проєкт вноситься  

                                                                            селищним головою 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________ 2022 року                                                                    № __ 
смт Олександрівка 

Про затвердження Тимчасового 
положення про резервний фонд  
бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади в умовах воєнного стану 
 

Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, Постановою 

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

порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в 

умовах воєнного стану», відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

  

                                            СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Тимчасове положення про резервний фонд бюджету 

Олександрівської селищної територіальної громади в умовах воєнного стану, 

що додається. 

 

2. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та 

інвестиційної діяльності. 

 

 

 
 
 
Селищний голова                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                            Додаток до рішення                            

                                                                            Олександрівської селищної ради  

                                                                            від _____    ________№ 

 
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про резервний фонд Олександрівської селищної територіальної громади 
в умовах воєнного стану 

 
1. Це Тимчасове положення про резервний фонд бюджету 

Олександрівської селищної територіальної громади в умовах воєнного стану  

встановлює процедури, пов’язані з виділенням та використанням коштів 

резервного фонду бюджету селищної ради в умовах воєнного стану.  

 

2. Виділення коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного 

стану здійснюється за рішенням виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради. 

 

3.У рішенні виконавчого комітету визначаються: 

 головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з 

резервного фонду бюджету селищної ради; 

 напрям використання коштів з резервного фонду бюджету селищної 

ради; 

 обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету селищної 

ради; 

 код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету 

відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету 

селищноїради та інші умови (щодо виділення,/ використання, ведення обліку, 

звітності) у разі необхідності. 

 

 4. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Олександрівської селищної територіальної громади: 

 головний розпорядник бюджетних коштів повідомляє фінансовому 

відділу Олександрівської селищної ради коди економічної класифікації 

видатків та кредитування бюджету і відповідні обсяги коштів згідно із 

зазначеним рішенням; 

 фінансовий відділ Олександрівської селищної ради під час визначення 

бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею коди 

програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету, 

визначеного зазначеним рішенням; 

 фінансовий відділ Олександрівської селищної ради вносить у 

встановленому порядку зміни до розпису бюджету. 

  

5. Головний розпорядник бюджетних коштів щомісяця подає 

фінансовому відділу Олександрівської селищної ради та Державній 

казначейській службі України в Кіровоградській області звіт про 



використання коштів з резервного фонду бюджету Олександрівської 

селищної територіальної громади за бюджетними програмами, за якими 

встановлено бюджетні призначення, не пізніше 10 числа місяця, що настав за 

звітним, за формою згідно з додатком визначеному  Постановою Кабінету 

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

виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах 

воєнного стану» (зі змінами). Звіт про використання коштів з резервного 

фонду подається Державній казначейській службі України в Кіровоградській 

області із застосуванням автоматизованої системи подання електронної 

звітності клієнтами Державної казначейської служби. 

___________ 


