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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                         № 76                        31 серпня 2022 року 

 
Про виділення коштів з резервного фонду бюджету  

Софіївської селищної територіальної громади  
 
 

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом 

України, пунктом 1 частини третьої статті 15 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», указами Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 
березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-

ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку 
дії воєнного стану в Україні», від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ «Про затвердження Указу 
Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 
від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні», затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року 
№2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», від 12 серпня 2022 року № 573/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ «Про затвердження 
Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні», Законами України від 15 березня 2022 р. № 2134-ІХ «Про внесення 
змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 



кодексу України та інших законодавчих актів України», від 20 жовтня 2014 
року № 1706-VІІ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», беручи до уваги постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 
2022 року № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з 
резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» (із змінами), від 28 
лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 
закупівель товарів, робіт і послуг у період воєнного стану, від 11 березня 
2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 
бюджетів у період воєнного стану»:                                                                                       

1. З метою забезпечення відшкодування вартості комунальних послуг і 
енергоносіїв за проживання внутрішньо-переміщених осіб та/або 
евакуйованих осіб, які прибули з областей, де ведуться бойові дії та 
проживають в гуртожитку КП «Софіївське», виділити за рахунок коштів 
резервного фонду бюджету Софївської селищної територіальної громади 
головному розпоряднику коштів - Виконавчому комітету Софіївської 
селищної ради 46 214 гривень, в тому числі за кодом програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого бюджету 0218775 «Інші заходи за 
рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям» в 
сумі 46 214 грн - на виконання Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївське» на 2022-2024 роки».  

2. Враховуючи звернення головного розпорядника коштів бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – Виконавчого комітету 
селищної ради, враховуючи фактичне використання за 7 місяців поточного 
року та для забезпечення освоєння коштів в повному обсязі до кінця року, 

внести до рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 квітня 2022 
року № 23 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади» такі зміни: 

2.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:   
«1. З метою забезпечення потреб та здійснення соціального захисту 

внутрішньо-переміщених осіб та/або евакуйованих осіб, які прибули з 
областей, де ведуться бойові дії, виділити за рахунок коштів резервного 
фонду бюджету Софївської селищної територіальної громади головному 
розпоряднику коштів - Виконавчому комітету Софіївської селищної ради  
110 087 гривень, в тому числі за кодом програмної класифікації датків та 
кредитування місцевого бюджету 0218755 «Допомога внутрішньо 
переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного 
стану в Україні за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 22 069,19 

грн, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 50 000 грн і КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 38 017,81 грн: для забезпечення 



харчування, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 

оплати послуг з завезення питної води.». 
2.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:   

«2. З метою фінансування добровольчих формувань територіальної 
оборони в умовах воєнного стану виділити за рахунок коштів резервного 
фонду бюджету Софївської селищної територіальної громади головному 
розпоряднику коштів - Виконавчому комітету Софіївської селищної ради    
89 913 гривень, в тому числі за кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 0218775 «Інші заходи за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого бюджету» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» в сумі 89 913 грн. для забезпечення придбання 
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.».   
 3. Внести до рішення Софіївської селищної ради від 15 грудня 2021 
року № 1314-17/VІІІ «Про бюджет Софіївської селищної територіальної 
громади на 2022 рік» (із змінами) зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 згідно з 
додатками  1, 2, 3, 4, 5, 6  до цього рішення.  

4. Фінансовому відділу Софіївської селищної ради внести у 
встановленому порядку зміни до розпису бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік та профінансувати зазначені видатки за 
рахунок коштів резервного фонду бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади за вказаними напрямами. 

5. Виконавчому комітету Софіївської селищної ради подати до            
30 грудня 2022 р. Фінансовому відділу Софіївської селищної ради та 
Управлінню Державної казначейської служби у Софіївському районі звіт про 
використання коштів, виділених згідно з цим рішенням.  

6. Координацію роботи щодо виконанням цього рішення покласти на 
Фінансовий відділ Софіївської селищної ради (Лариса ПРИХОДЬКО) та 
фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради (Олена КОРЖ), контроль залишаю за собою. 

 

 

Виконуюча обов’язки  
селищного голови      Людмила НАЗАРЕНКО 


