
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                        № 113                         20 вересня 2021 року 

 

Про  заходи з підготовки проєкту бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік 

 

Відповідно до Конституції України, статті 75 Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 07 
вересня 2021 року № Р-774/0/3-21 «Про заходи з підготовки проектів 
обласного та інших місцевих бюджетів на 2022 рік», з метою забезпечення 
своєчасного складання бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 1. Затвердити план заходів з проєкту бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади на 2022 рік (далі – План заходів), що додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету селищної 
ради – головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної 
громади забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.  

3. Фінансовому відділу селищної ради забезпечити здійснення загальної 
організації роботи щодо підготовки та затвердження проєкту бюджету 
селищної територіальної громади на 2022 рік відповідно до Бюджетного 
кодексу України. 

4. При підготовки та затвердження проєкту бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік забезпечити: 

1) збалансованість показників проєкту бюджету та дотримання норм 
Бюджетного кодексу України;  



2) формування дохідної частини проєкту бюджету селищної 
територіальної громади на 2022 рік відповідно до основних прогнозних 
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 

роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 
року № 586, та Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 
період 2018-2028 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 10.07.2018 
№ 1899-36/VІІ з урахуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів 
України, інших нормативно-правових актів, які впливають на надходження 
місцевих бюджетів, наявної податкової бази та тенденцій надходжень до 
бюджету громади у попередні роки та у поточному бюджетному періоді, а 
також рішень селищної ради про встановлення місцевих податків і зборів; 

3) встановлення пріоритетних завдань і заходів, спрямованих на 
збільшення дохідної частини для забезпечення збалансованості бюджету 

селищної територіальної громади; 

4) неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного 
кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в 
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються 
бюджетними установами; 

5) спрямування коштів бюджету територіальної громади на вирішення 
питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та 
раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері; 

5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
фінансовий відділ селищної ради, контроль залишаю за собою. 

 

 

 

 

            Селищний  голова                                                Петро СЕГЕДІЙ 


