
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
13.04.2018 № 195 

 
Про виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету Департаменту з 
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
 
 
 

Керуючись ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 18 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Регламентом використання коштів 
резервного фонду обласного бюджету, затвердженим розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 29.03.2010 № 85, враховуючи рішення 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації, оформлене протоколом від 30.03.2018 № 3,    з метою 
виконання першочергових (невідкладних) заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації соціального характеру в Запорізькій області: 
 

1. Виділити із загального фонду обласного бюджету Департаменту з 
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації на безповоротній 
основі 1036 тис. грн. за рахунок резервного фонду обласного бюджету на 
першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації соціального характеру в Запорізькій області (на закупівлю через 
електронну систему публічних закупівель «Prozorro»     37000 літрів бензину 
марки А-95 для подальшої передачі Головному управлінню Національної 
поліції в Запорізькій області). 

 
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації: 
1) внести зміни до розпису обласного бюджету; 
2) перерахувати зазначені в пункті 2 цього розпорядження кошти 

Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації; 
3) винести це розпорядження на розгляд сесії обласної ради.  
 
3. Передати з балансу  Департаменту з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації на баланс Головного управління Національної 
поліції в Запорізькій області паливно-мастильні матеріали, придбані за кошти з 



2 
 
резервного фонду обласного бюджету, у кількості   37000 літрів  бензину марки 
А-95. 
  
         4. Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації зняти зазначені в пункті 3 цього розпорядження паливно-
мастильні матеріали зі свого балансу.  

 
5. Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області після 

отримання вищезазначених паливно-мастильних матеріалів щомісяця до 25 
числа надавати до Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації звіти про їх використання.  

 
6. Департаменту з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації після отримання коштів щомісяця до 01 числа надавати 
до Департаменту фінансів облдержадміністрації та Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації звіти щодо використання коштів 
відповідно до переліку першочергових заходів та придбаних за ці кошти 
паливно-мастильних матеріалів. 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації 

 
                     К.І. Бриль 

 
 
 
 
 
 
 
 


