
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРИВОРІЗЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                         № 59                         26 липня 2022 року 

 

 

Про  підсумки виконання бюджету Софіївської селищної  
територіальної громади за І півріччя 2022 року 

 

 

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», враховуючи розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання 
зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами) та рішення 
виконавчого комітету селищної ради від 12 лютого 2025 року № 25 “Про 
затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, 
ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни” виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Інформацію про підсумки виконання бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за І півріччя 2022 року  взяти до відома (додається). 

2. Фінансовому відділу селищної ради та відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткуванню та регулювання 
земельних відносин виконавчого комітету селищної ради: 

2.1. В установленому законодавством порядку здійснити ґрунтовний 
аналіз виконання за І півріччя 2022 року бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за  джерелами доходів та вжити заходів щодо 
усунення факторів, які негативно вплинули на стан їх надходжень. 

2.2. Забезпечити спільно з Софіївським відділенням Криворізької 
північної ОДПІ своєчасну сплату у повному обсязі податків, зборів 



(обов’язкових платежів), скорочення податкового боргу до бюджету 

Софіївської селищної територіальної громади, який склався на 01 липня 2022 

року, особливо з податків, що мають найбільшу питому вагу у загальному 
обсязі такого боргу (плата за землю, податок на прибуток підприємств 
комунальної власності).  

2.3. У разі невиконання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу 
України вжити заходів із залучення додаткових коштів, у тому числі 
отриманих протягом року в результаті перевиконання дохідної частини 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади, та вільних залишків 
коштів станом на 01 січня 2022 року, шляхом спрямування їх на зазначені цілі. 

3. З метою поліпшення стану розрахункової дисципліни головним 
розпорядникам бюджетних коштів – відділам виконавчого комітету селищної 
ради відповідно до вимог статтей 22, 26 Бюджетного кодексу України 
забезпечити: 

ефективне управління бюджетними коштами у межах встановлених 
бюджетних повноважень та оцінку виконання регіональних програм з 
урахуванням результативності і цільового використання бюджетних коштів; 

контроль за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни та 
своєчасною реєстрацією бюджетних зобов’язань в органах Державної 
казначейської служби України у Дніпропетровській області; 

організацію роботи з підпорядкованими установами щодо недопущення 
виникнення кредиторської заборгованості по соціально захищених видатках 
бюджету селищної територіальної громади на звітні дати. 

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів усіх рівнів, керівникам 
бюджетних установ вжити ефективних заходів для: 

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ, 
що фінансуються з бюджету Софіївської селищної територіальної громади, із 
дотриманням установлених чинним законодавством і колективними 
договорами термінів та умов оплати праці, не допускаючи утворення будь-якої 
заборгованості на звітні дати; 

своєчасного проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються 
установами і організаціями, що фінансуються з бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості на 
звітні дати; 

забезпечити виконання заходів з енергозбереження бюджетних установ 
та їх повне оснащення сучасними приладами обліку газу, води, теплової та 
електричної енергії з метою максимальної економії споживання енергоносіїв. 



5. Фінансовому відділу Софіївської селищної ради підготувати 
інформацію «Про виконання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади за І півріччя 2022 року». 

6. Доручити начальнику фінансово відділу Софіївської селищної ради 

Ларисі ПРИХОДЬКО виступити з інформацією щодо зазначеного питання на 
засіданні постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва та на пленарному засіданні селищної ради. 

7. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
секретаря селищної ради Людмилу НАЗАРЕНКО, контроль залишаю за 
собою. 

 

 

 

 

          Виконуюча обов’язки  
селищного голови                                                  Людмила НАЗАРЕНКО 


