
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 18 листопада 2022 р. Чернігів № 423 

 

Про розподіл додаткової дотації 

Відповідно до Бюджетного кодексу України (зі змінами), постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку та умов 
надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що 
надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного 
стану», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 № 994-р «Про 
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття 
витрат за липень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій 
державної і комунальної форми власності, закладів освіти приватної форми 
власності», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022       
№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 
воєнного стану» та рішенням обласної ради від 22.12.2021 № 2-8/VIІI «Про 
обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)» 
(зі змінами) 

з о б о в ’ я з у ю : 

1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:  

1) за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 
для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти 
державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, 
закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в 
управлінні обласних рад, передбаченої обласному бюджету Чернігівської області, 
виділити додаткові бюджетні призначення Управлінню освіти і науки обласної 
державної адміністрації в сумі 634 грн згідно з додатком 1; 

2) розподілити додаткову дотацію з обласного бюджету місцевим бюджетам 
для надання компенсації закладам комунальної форми власності, в яких в умовах 
воєнного стану розміщувались тимчасово переміщені особи на безоплатній основі,  
за рахунок відповідної дотації з державного бюджету в сумі 3 270 грн згідно з 
додатком 2; 

3) у встановленому порядку внести відповідні зміни до розпису обласного 
бюджету на 2022 рік та забезпечити фінансування зазначених видатків. 

2. Міським, сільським головам (у порядку рекомендації) забезпечити 
внесення змін до відповідних місцевих бюджетів та використання додаткової 
дотації. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

 

Начальник                                                                                         В’ячеслав ЧАУС 


