
 
 
 
 

Про виділення коштів з резервного 
фонду обласного бюджету 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 
2012 року № 1003 “Про затвердження Порядку відшкодування майнової шко-
ди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантин-
них обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо 
ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб”, пункту 6 постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 “Про затверд-
ження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” та про-
токолів засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Хмельницькій обласній державній адміністрації від 16 грудня 2016 року № 9, 
засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Староко-
стянтинівській районній державній адміністрації від 14 листопада 2016 року 
№ 6, а також комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації від 22 грудня 2016 року № 8, враховуючи вис-
новки Департаменту фінансів облдержадміністрації від 07 лютого 2017 року 
№ 02.01-12/301 та Департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації від 08 лютого 2017 року № 03.01-317/17: 

1. За рахунок резервного фонду обласного бюджету виділити на пово-
ротній основі іншу субвенцію Старокостянтинівському районному бюджету на 
суму 250000,0 (двісті п’ятдесят тисяч) грн. на відшкодування майнової шкоди 
(збитків), завданої ТОВ “Подільський бекон” с. Воронківці Старо-
костянтинівського району внаслідок запровадження карантину (карантинних 
обмежень) тварин та у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації 
особливо небезпечних (карантинних) хвороб. 
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2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів, виділених з 
резервного фонду обласного бюджету, Старокостянтинівську районну дер-
жавну адміністрацію. 

3. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації затвердити графік повернення ТОВ “Подільський 
бекон” коштів, отриманих з резервного фонду обласного бюджету на пово-
ротній основі.  

4. Старокостянтинівській районній державній адміністрації після ви-
плати вищезазначених коштів надати до 01 березня 2017 року департаментам 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, фінансів облдерж-
адміністрації та Головному управлінню Державної казначейської служби 
України у Хмельницькій області звіт про витрачання коштів резервного фонду 
та щомісяця надавати звіт про повернення коштів, отриманих з резервного 
фонду обласного бюджету згідно із затвердженим графіком. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації                О. Корнійчук 


