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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _______________2017 р.

Про  надання  згоди  на  проведення
централізованих  розрахунків  по
погашенню заборгованості  з  різниці  в
тарифах на теплову енергію, послуги з
водопостачання  та  водовідведення,  які
надані населенню

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
про надання згоди на проведення централізованих розрахунків по погашенню
заборгованості  з  різниці  в  тарифах  на  теплову  енергію,  послуги  з
водопостачання  та  водовідведення,  які  надані  населенню,  керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати  згоду  на  проведення  централізованих  розрахунків  по
погашенню заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
водопостачання та водовідведення, які надані населенню.

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності,  будівництва
та житлово-комунального господарства (Сторожев І.А.).

                  Голова 
           районної ради                                                                А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ 

до проекту рішення районної ради 
“Про надання згоди на проведення централізованих розрахунків по погашенню

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,послуги з
водопостачання та водовідведення,які надані населенню”

Відповідно  до  статті  31  Закону  України  “Про  державний  бюджет  на
2017  рік”  визначено,  що  перерахування  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  погашення  різниці  між  фактичною  вартістю  та
тарифами,  що  затверджувалися  та  /або  погоджувалися  органами  державної
влади  чи  місцевого  самоврядування,  здійснюється  із  загального  фонду
державного бюджету в обсязі, що відповідає обсягу надходжень від погашення
податкового  боргу,  в  тому  числі  реструктуризованого  або  розстроченого
(відстроченого),  з  податку  на  додану  вартість  (з  урахуванням  штрафних
санкцій,  пені  та  процентів,  нарахованих  на  суму  цього  розстроченого
(відстроченого) боргу), та спеціального фонду державного бюджету за рахунок
джерел,  визначених  пунктами  13  і  14  статті  11  цього  Закону,  у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів  України,  на  суму заборгованості,  що не
була відшкодована станом на 01.01.2016, з урахуванням проведених у минулих
роках розрахунків.

Крім того, дозволено Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків
з  перерахування  субвенції  надходження  від  підприємств,  розстрочених  та
відстрочених грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на
прибуток  підприємств  та  процентів,  нарахованих  на  суму  цих  розстрочених
(відстрочених)  грошових  зобов’язань,  із  сплати  дивідендів  (доходу),
нарахованих  на  акції  (частки,  паї)  господарських  товариств,  у  статутних
капіталах  яких  є  державна  власність,  частини  чистого  прибутку  (доходу)
державних  унітарних  підприємств  та  їх  об’єднань,  що  вилучається  до
державного бюджету відповідно до закону.

Враховуючи,  що  НАК  “Нафтогаз  України”  зобов’язаний  сплатити
дивіденди до загального фонду державного бюджету до 30.06.2017 пропонуємо
надати  згоду  на  проведення  централізованих  розрахунків  з  погашення
заборгованості  з  різниці  в  тарифах  на  теплову  енергію,  послуги  з
водопостачання та водовідведення, які надані населенню, у 2017 році.

Начальник відділу житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури
районної державної адміністрації                                              І.В. ВОЛОДЬКО


	

