
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять друга  сесія
Сьомого  скликання

Рішення
Від 14 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка 

Про затвердження Положення
про резервний фонд 
бюджету Нижньосироватської 
сільської ради.

Керуючись  статтею  24  Бюджетного  кодексу  України  та  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  29  березня  2002  року  №  415  "Про
затвердження  Порядку  використання  коштів  резервного  фонду
бюджету", статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про резервний фонд  бюджету  (додається).
2. Контроль за виконанням   даного   рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально  –  економічного  розвитку,
бюджету, фінансів,  житлово – комунального   господарства  та управління
комунальною власністю.

 Сільський голова                                            В.Ю.Суспіцин



Додаток 1
до рішення 32  

сесії 7 скликання
від    14.02.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
про резервний фонд бюджету Нижньосироватської сільської ради

1.Загальні положення
1.1.Це  Положення  визначає  порядок  утворення  резервного  фонду

місцевого  бюджету  (далі – резервний фонд) Нижньосироватської сільської
ради,  напрями  використання  коштів  резервного  фонду,  і  встановлює
процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного фонду та звітуванням
про їх використання.

1.2.Резервний  фонд  формується  для  здійснення  непередбачених
видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під
час складання проекту бюджету на відповідний бюджетний період.

1.3.Резервний  фонд  створюється  за  рішенням  Нижньосироватської
сільської ради і  не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального
фонду  бюджету  Нижньосироватської  сільської  ради  на  відповідний
бюджетний період.

1.4.Резервний  фонд  встановлюється  рішенням  Нижньосироватської
сільської  ради   про  бюджет  на  відповідний  бюджетний  період  загальною
сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

1.5.Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться
за рішенням сесії Нижньосироватської сільської ради (далі – рішення).

2.Напрями та умови використання коштів з резервного фонду 
2.1.Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:
2.1.1.Заходів  з  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій

техногенного, природного, соціально-політичного характеру;
2.1.2.Заходів,  пов'язаних  із  запобіганням  виникненню  надзвичайних

ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,  на  основі  даних
моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу
подій  з  метою  недопущення  їх  переростання  у  надзвичайну  ситуацію
техногенного  та  природного  характеру  або  пом'якшення  її  можливих
наслідків;

2.2.Рішення  про  виділення  коштів  з  резервного  фонду  приймається
тільки в межах призначення на цю мету у місцевому бюджеті на відповідний
бюджетний  період,  і  втрачає  чинність  після  закінчення  відповідного
бюджетного періоду.

2.3.  Рішення про виділення  коштів  з  резервного  фонду приймається
сесією сільської ради.

2.4.Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі.



2.5.  Кошти  з  резервного  фонду  виділяються  по  безготівковому
перерахунку на рахунок потерпілого.

3. Виділення коштів з резервного фонду
3.1. Виділення та виплата коштів здійснюється :
-  на  підставі  письмового  звернення  громадянина  про  виникнення

надзвичайної ситуації;
- наявності Акту обстеження відповідної комісії;
-підтверджуючих  документів  про  ліквідацію  надзвичайної  ситуації

(накладні, чеки);
- довідку відповідної служби про можливість виникнення надзвичайної

ситуації (метеорологічної служби), або підтвердження про виїзд на пожежу
(служби з надзвичайних ситуацій);

- рішення сесії сільської ради про надання матеріальної допомоги;
3.2.  У  разі  недотримання  заявником  вимог,  установлених  пунктами

2.1.,  2.2.,  2.3.,  2.4.,  3.1.  цього Положення подані  матеріали   повертаються
заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення.

4. Ліквідація Резервного фонду

4.1. Резервний фонд сільської ради діє на один  календарний рік.  В разі
невикористання  коштів  з  даного  фонду  в  кінці  року  він  ліквідовується
рішенням сесії сільської ради.

Сільський голова                                                      В.Ю.Суспіцин


