
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 21.12.2021 № 164р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі спеціального  
фонду бюджету міської 

територіальної громади субвенції з 

державного бюджету на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах  
 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1340 «Деякі 

питання здійснення заходів, передбачених пунктом 27 статті 14 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» щодо затвердження 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 заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», згідно 

реєстру Департаменту фінансів облдержадміністрації про зміни до помісячного розпису 

асигнувань спеціального фонду бюджету на 2021рік від 20.12.2021 №242 та п.18 рішення 

міської  ради від 23.12.2020  № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної 

громади на 2021 рік», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
  
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Врахувати у складі спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 

субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах:   
 
 - в доходній частині по ККДБ 41052900 «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 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 204 237 

768,00 грн.;  
 
 - в видатковій частині по головному розпоряднику бюджетних коштів –Управлінню 

житлово - комунального господарства за КПКВКМБ 1216072 «Погашення заборгованості з 

різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 



 2 
організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок 

субвенції з державного бюджету», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам» у сумі 204 237 768,00 грн.  
  
            2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису доходів та видатків спеціального фонду міського бюджету. 
 
 3.Управлінню житлово - комунального господарства забезпечити цільове 

використання коштів субвенції. 
 
            4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського 
голови згідно з розподілом повноважень. 

 
 
 

 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 


