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Обласна, Київська міська 

військові адміністрації 

 

У зв’язку з відсутністю надходження до спеціального фонду державного 

бюджету за кодами класифікації доходів 42030200 «Інша допомога, надана 

Європейським союзом» та 42030300 «Надходження в рамках програм допомоги 

урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських  установ» та 

неможливості фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про 

особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 

функціонування», послуги з централізованого постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із 

Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення», ініційовано внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2023 рік» у частині передбачення субвенції 

на компенсацію різниці в тарифах. 

У разі передбачення у 2023 році у державному бюджеті субвенції на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах, буде розроблено Порядок та умови надання у 2023 

році коштів з державного бюджету місцевим бюджетів на компенсацію різниці в 

тарифах, а також здійснено розподіл субвенції між регіонами з урахуванням усіх 

обсягів заборгованості з різниці в тарифах, узгоджених територіальними комісіями 

з питань узгодження заборгованості в тарифах, а саме: 

залишків різниці в тарифах, які були узгодженні станом на 01.06.2021 та не 

профінансованих у попередніх роках,  

різниці в тарифах, узгодженої станом на 01.07.2022 та в наступних періодах 

(щоквартально для підприємств теплопостачання). 
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