
 
 
 
 
Про збільшення доходів та 
видатків загального та спеціаль-
ного фондів обласного бюд-
жету на 2017 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року 
№ 332 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між 
фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 
постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, 
постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобу-
динкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися насе-
ленню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого пит-
ного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, 
та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування”, пункту 14 рішення сесії обласної ради 
від 23.12.2016 року № 49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік”, з метою 
використання бюджетних коштів: 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету в сумі 
40792,0 тис.грн. та, відповідно, спеціального фонду в сумі 95181,0 тис.грн. по 
коду 41036600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на пога-
шення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централі-
зованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання 
та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з вико-
ристанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджу-
валися органами державної влади чи місцевого самоврядування” та видатків 
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загального фонду обласного бюджету в сумі 40792,0 тис.грн. та, відповідно, 
спеціального фонду в сумі 95181,0 тис.грн. за бюджетною програмою 7618500 
“Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці 
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 
постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, 
постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобу-
динкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися насе-
ленню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого пит-
ного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, 
та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування”.  

2. Централізувати в обласному бюджеті вищевказану субвенцію з дер-
жавного бюджету в загальній сумі 135973,0 тис. гривень. 

Розподіл субвенції проводити відповідно до пункту 10 Порядку та умов 
надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з центра-
лізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопоста-
чання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з вико-
ристанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджу-
валися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердже-
ного постановою Кабінету міністрів України від 18 травня 2017 року № 332.  

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації: 

3.1. Звернутися до постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 
фінансів щодо погодження цього розпорядження.  

3.2. Після погодження цього розпорядження з постійною комісією облас-
ної ради з питань бюджету та фінансів внести відповідні зміни до річного та 
помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів обласного 
бюджету на 2017 рік. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О.Корнійчук 


