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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_28  грудня  2021___року                 Старокостянтинів                       № ____465/2021-р_____ 

 

 

Про освоєння коштів субвенції з державного бюджету на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах та 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості 

 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2021 року № 1640 «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 09 червня 2021 року № 22» та листа Департаменту 

фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації, який зареєстрований 

у фінансовому управлінні виконавчого комітету міської ради 28 грудня                

2021 року за № 04-119/2021, про субвенцію 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 i водовідведення за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, керуючись статтею 42 Закону України                 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни в дохідну частину бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади: 

1) по загальному фонду зменшити річні планові показники по коду 

410355000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості» на суму 19999 (дев’ятнадцять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 00 копійок; 

2) по спеціальному фонду збільшити річні планові показники по коду 

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 
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і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 

сумі 879794 (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто чотири) гривні 

62 копійки. 

  

2. Внести зміни у видаткову частину бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади: 

1) по загальному фонду зменшити річні планові асигнування по KПKB 

0217540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» KEKB 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 19999 (дев’ятнадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 00 копійок; 

2) по спеціальному фонду збільшити річні планові асигнування по KПKB 

3716072 «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 внутрішньобудинкових систем), що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 

установам i організаціям тa/aбo іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого питного водопостачання, які надають населенню такі 

послуги, та тарифи, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з 

державного бюджету» KEKB 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 879794 (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч 

сімсот дев’яносто чотири) гривні 62 копійки та визначити одержувачем 

бюджетних коштів комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради. 

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів KBK 02 «Виконавчий 

комітет міської ради (Людмила ABPAMEHKO) та KBK 37 «Фінансове 

управління виконавчого комітету міської ради» (Валентина KAMIHCЬKA) 

провести зміни в кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2021 рік. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину KAMIHCЬKУ. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


