
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
11.06.2019                  м. Запоріжжя                                  № 316 

 
 
 
Про виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету 
Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
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, на підставі рішень 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації, оформлених протоколами від                    
14.05.2019 № 5, від 17.05.2019 № 6 та від 04.06.2019 № 8, з метою виконання 
першочергових (невідкладних) заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації, яка пов’язана з руйнуванням колектору по 
Мелітопольському шосе у м. Бердянськ,  
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

 
1. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів  Департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, 
одержувачем бюджетних коштів – комунальне підприємство 
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради.  
 

2. Виділити із резервного фонду обласного бюджету Департаменту 
житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації для 
комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 
безповоротній основі:  

1) 1490,0 тис. грн. - на першочергові (невідкладні) заходи щодо 
запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка пов’язана з руйнуванням 
самопливного колектору та напірного трубопроводу по Мелітопольському 
шосе у м. Бердянськ; 

2) 8000,0 тис. грн. - на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням 
виникненню надзвичайної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі 



2 
 
та напірному трубопроводі у м. Бердянську Запорізької області. Реконструкція 
самопливного каналізаційного колектора від колодязя № 1, розташованого біля 
камери гасіння напору КНС № 5, до колодязя № 23, біля вул. Я. Мудрого у м. 
Бердянську Запорізької області. 

 
3. Департамент фінансів облдержадміністрації: 
1) внести зміни до розпису обласного бюджету; 
2) здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціальний фонд) у сумі 9490,0 тис. грн.; 
3) перерахувати зазначені в пункті 2 цього розпорядження кошти 

Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації; 

4) винести це розпорядження на розгляд сесії обласної ради.  
 

4. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації щомісяця до 01 числа надавати до Департаменту фінансів 
облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації звіти щодо використання коштів відповідно до переліків 
першочергових заходів.  

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною.  

 
 
 
 
 
Голова                К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


