
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2021 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1340 
“Деякі  питання здійснення заходів, передбачених пунктом 27 статті 14 Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, керуючись підпунк-
том 3.1 пункту 3 рішення Хмельницької обласної ради від 24.12.2020 року 
№ 10-2/2020 “Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік”: 

1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету по 
коду 41036600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на пога-
шення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із 
Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізо-
ваного водопостачання і водовідведення” та видатків спеціального фонду об-
ласного бюджету Департаменту фінансів облдержадміністрації по КПКВ 9610 
“Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, 
спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогене-
руючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водо-
відведення” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” КЕКВ 2620 
“Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” в обсязі 
946 449,1 тис. гривень. 

2. Розподіл субвенції проводити відповідно до пункту 16 Порядку та умов 
надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню 
згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборго-
ваності теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 
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централізованого водопостачання і водовідведення”, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1340. 

3. Дозволити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за 
згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування на підставі проєктів договорів про організацію взаєморозра-
хунків проводити централізоване перерахування коштів вищевказаної субвенції 
без розподілу її між бюджетами територіальних громад. 

4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації звернутися до 
постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів щодо погодження 
цього розпорядження, після чого внести відповідні зміни до розпису асигнувань 
обласного бюджету на 2021  рік. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


