
Протокол № 16 

засідання постійної комісії міської ради з питань  

житлово-комунального господарства та комунальної власності 

 17 грудня 2021 року м. Вінниця 

Присутні: Бабій П.В.; 

   Чорновол В.І.; 

   Терліковський В.В.; 

  Абушов Т.А.; 

Приймак Ю.В.; 

  Яременко   М.В.; 

Гаврилова О.А. 

Запрошені: Директор департаменту фінансів міської ради – Луценко Н.Д.; 

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради- Варламов М.В.;.  

Гол. спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради – 

Оніщук Є.В. 

Порядок денний 

1. Попереднє слухання проєкту рішення «Про внесення змін до

рішення міської ради від 24.12.2020 № 52», яке винесено на розгляд 15-ої 

позачергової сесії Вінницької міської ради  8-го скликання. 

Слухали: Луценко Н.Д., директора департаменту фінансів міської 

ради, яка поінформувала про те, що 15 грудня 2021 року КМУ розглянуто 

питання про порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах 

та розподілив загальну суму субвенції між обласними бюджетами. 

Однак, очікувана постанова, якою здійснено розподіл загальної суми 

субвенції між обласними бюджетами не оприлюднена. Відповідно, Вінницька 

ОДА не прийняла розпорядження про розподіл зазначеної субвенції між 

територіальними громадами. 

А відтак, є пропозиція розглянути вказане питання в площині нового 

проєкту рішення «Про обсяг заборгованості з різниці в тарифах по КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго».(Інформація Н.Д. Луценко додається до 

протоколу на 1-му аркуші). 

Слухали: Варламова М.В., директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради по питанню: «Про обсяг заборгованості з 

різниці в тарифах по КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».  

Він зазначив, що якщо в розрахунках обсягу різниці в тарифах, яка 

залишилась непогашеною станом на 01.06.2021 року, не враховувати надану з 

міського бюджету фінансову підтримку, за інформацією КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» обсяг заборгованості складає 462 655 982, 69 грн. 

Проте, 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. 



З метою недопущення недофінансування КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» для проведення розрахунків з НАК «Нафтогаз 

України», пропонується доручити виконавчому комітету міської ради 

звернутися до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

вищезгаданої Методики для врахування повного обсягу з різниці в тарифах та 

передбачити відповідні кошти у Державному бюджеті України. 

Вирішили: Підтримати запропонований директором департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Варламовим М.В. проєкт 

рішення міської ради: «Про обсяг заборгованості з різниці в тарифах по КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» з рекомендацією міському голові 

Моргунову С.А. винести дане питання  на розгляд 15-ої позачергової сесії 

міської ради 8-го скликання, яка відбудеться 17.12.2021р. замість питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 52».  

Голосували: «за» - 6 чол.(Бабій П.В., Чорновол В.І., Абушов Т.А., Гаврилова 

О.А., Приймак Ю.В., Яременко М.В.) «проти» - 0 чол.  «утримались» - 0 чол. «не 

голосували» - 1 чол.  (Терліковський В.В. – конфлікт інтересів) 

 
 

 
 

Голова комісії     Петро Бабій 

 

Секретар      Вячеслав Терліковський 

 

 

 

 


