
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
18 березня 2020р.   смт.Ємільчине №36 
 
 
Про виділення коштів з резервного 
фонду бюджету Ємільчинської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади 

 

 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

вимог постанов Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415 «Про затвердження 
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», від 24.03.2004 року № 368 «Про 
затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнем», від 04.02.2020 року 
№ 140 «Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій», враховуючі звернення Комунального некомерційного підприємства 
«Ємільчинська центральна районна лікарня» Ємільчинської районної ради Житомирської 
області від 16.03.2020 року № 32 та Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради» від 16.03.2020 року 
№19 та враховуючи рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Ємільчинської селищної ради від 17.03.2020 року № 1, виконавчий 
комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 

 
 1. Виділити кошти з резервного фонду бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної 
територіальної громади на безповоротній основі Комунальному некомерційному 
підприємству «Ємільчинська центральна районна лікарня» Ємільчинської районної ради 
Житомирської області в сумі 80 000 грн. та Комунальному некомерційному підприємству 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради» в сумі 20 000 
грн.на придбання засобів індивідуального захисту, лікарських засобів та виробів медичного 
призначення для запобігання виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації 
регіонального рівня за кодом 20715 – Пандемія внаслідок ймовірного поширення гострого 
респіраторного захворювання, спричиненого корона вірусом COVID-2019. 
 

2.  Внести такі зміни до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік: 

1) зменшити видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів – 
фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради, по КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» 
по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 100 000 грн. 

2) збільшити видаткову частину загального фонду по головному розпоряднику коштів 
– фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради по КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» на суму 100 000 грн. для передачі їх до Ємільчинського районного бюджету. 



 
3. Фінансовому відділу селищної ради внести відповідні зміни до бюджету 

Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та надати необхідні 
документи для відділу фінансів Ємільчинської районної державної адміністрації. 

 
 4. Дане рішення винести на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 




