
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від  16.12.2021 р. № 3195 

 м. Вінниця 

 

Про проєкт рішення міської 

ради «Про обсяг заборгованості з 

різниці в тарифах по КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

 

  

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік»,  п.1 частини 2 статті 52 та частиною 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 «Деякі питання здійснення заходів, 

передбачених пунктом 27 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет 

України  на 2021 рік», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про обсяг заборгованості з різниці 

в тарифах по КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

2. Подати проєкт рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для включення 

до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         П. Яблонський 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 16.12.2021 р. № 3195 

 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

А МІСЬКА  

 

                        

 

Керуючись статтею  25, пунктом 22 частини 1 статті 26, та частиною 1 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Взяти до уваги , що обсяг заборгованості з різниці в тарифах  на теплову 

енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, установам та 

організаціям, що фінансуються з державного та /або місцевих бюджетів (з 

урахуванням обсягів ДП «ТКЕ «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк») по 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» складає 462 655 982,69 грн. (чотириста 

шістдесят два мільйони шістсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят     

дві гривні 69 коп.). В тому числі відповідно до Методики визначення 

заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої Постановою від                 

15.09.2021 року №977 та з урахуванням довідок органів Держаудитслужби (за 

результатами проведення заходів державного фінансового контролю) -            

70 154 584,73 грн. (сімдесят мільйонів сто п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот 

вісімдесят чотири грн. 73 коп. 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради звернутися до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення 

заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої Постановою від                 

15.09.2021 року №977 для врахування повного обсягу заборгованості з різниці 

в тарифах та передбачення відповідних коштів у Державному бюджеті 

України на 2022 рік з урахуванням відшкодованих коштів у 2021 році. 

3. Департаменту фінансів міської ради, після доведення субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

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

заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплорегулюючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення» врахувати зміни у складі доходів та 

видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік у 

встановленому законодавством порядку. 

Про обсяг заборгованості з  

різниці в тарифах по КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» 



4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (С.Ярову) та з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (П.Бабія). 

 

         

 

В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент енергетики, транспорту та зв’яку 

 

Розборський Ігор Олегович 

 

Начальник відділу енрегетики 


