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РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                         № 194                       22 грудня 2021 року 

 

Про розподіл коштів дотації з місцевого бюджету на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 
енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих 
бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

 

 Відповідно до Конституції України, керуючись  Бюджетним кодексом 
України, законами України „Про місцеві самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», розпорядження голови 
Дніпропетровської обласної ради від 20 грудня 2021 року № 541-р «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII 

«Про обласний бюджет на 2022 рік», враховуючи рішення селищної ради від 
15 грудня 2021 року № 1314-17/VІІI «Про бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік», з метою зняття соціальної напруги в 
регіоні та сталого проходження опалювального періоду 2021-2022 років та 
забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 
2022 році: 

1. Затвердити Розподіл коштів дотації з місцевого бюджету на 
проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 
послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 
за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету між 
головними розпорядниками коштів і бюджетними установами бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади згідно з додатком. 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету селищної 
ради, головним розпорядникам коштів бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади: 



  спрямувати кошти, які надходять з обласного бюджету у вигляді дотації 
з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального 
періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, 
організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 
місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету, виключно на розрахунки за комунальні послуги і енергоносії; 
 забезпечити повноту використання зазначених коштів та внутрішній 
фінансовий контроль за цільовим та ефективним витрачанням коштів дотації з 

місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального 
періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, 
організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 
місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету і надавати звіт про їх використання та порядку, визначеному чинним 
законодавством. 
 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
секретаря селищної ради Людмилу Назаренко, контроль залишаю за собою. 

 

 

 

            Селищний  голова                                                Петро СЕГЕДІЙ 

 

 


