
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв бюджетними 

організаціями Гірської сільської ради, її виконавчого комітету та 

виконавчих органів на 2022 рік 

 

Відповідно до пункту 23 статті 26, пункту 1 статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України  та з метою 

дотримання бюджетної та фінансової дисципліни, Гірська  сільська  рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ліміти споживання води та енергоносіїв у натуральних 

показниках бюджетним установам та структурним підрозділам виконавчого 

комітету Гірської сільської ради на 2022 рік, що додаються. 

2. Це рішення вводиться в ді з 01 січня 2022 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну 

комісію з  питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 
 

 

від 23 грудня 2021 року 

№              -VІІІ 

 

  

 

Сільський голова                                                                     Роман ДМИТРІВ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 1 

 до рішенням Гірської сільської ради                                                                                              

від 23 грудня 2021 року №              -VІІІ                  

 

                                                                                                                                            

Ліміти споживання води  

бюджетними установами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету Гірської  сільської  ради на 2022  рік 

Структурний підрозділ Водопостачання, м3 Водовідведення, м3 

Виконавчий комітет 260 260 

Управління гуманітарного 

розвитку та соціального 

захисту населення 

6810 6810 

Управління ЖКГ та 

капітального будівництва  

3220 3220 

Відділ соціального захисту 

населення 

3000 3000 

 

Ліміти споживання електроенергії 

бюджетними установами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету Гірської  сільської  ради на 2022 рік 

Структурний підрозділ Кількість кВт/год 

Виконавчий комітет 50 000 

Управління гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення 

280 000 

Управління ЖКГ та капітального 

будівництва  

443 500 

Відділ соціального захисту населення 76 000 

 

Ліміти споживання газу 

бюджетними установами та структурними підрозділами 

Гірської  сільської  ради на 2022 рік 

Структурний підрозділ Кількість м3 

Виконавчий комітет 9000 

Управління гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення 

106 000 

Управління ЖКГ та капітального 

будівництва  

- 

Відділ соціального захисту населення 35 000 

 

Ліміти споживання тепла 

бюджетними установами та структурними підрозділами 

Гірської  сільської  ради на 2022 рік 

Структурний підрозділ Кількість Гкал 

Виконавчий комітет - 

Управління гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення 

914 



Управління ЖКГ та капітального 

будівництва  

- 

Відділ соціального захисту населення - 

    

 

Секретар ради                                   Л.Ф.Шершень 

 

 

 

Секретар сільської ради          ________________ Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

та правового забезпечення  ________________ Євгеній СТЕПАНЕНКО 

 

Начальник фінансового відділу ________________ Лілія БАРКОВА 

 

Начальник відділу – головний бухгалтер ____________ Людмила БОНЮК 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального господарства  

та капітального будівництва                  ______________ Вячеслав ЖИЛА 

 

Начальник Управління  

гуманітарного розвитку             ________________ Ольга ПЛАХОТНЮК 

 

Начальник відділу соціального  

захисту населення                                ________________ Тетяна Белоус 

 

 

 
 

 


