
 

 

                                                                              

 
 

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
 

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601, тел. (044) 281 49 34, факс (044) 281 49 18  
Web: http://www.treasury.gov.ua    E-mail: office@treasury.gov.ua     Код ЄДРПОУ 37567646 

    
 
 

                              Олексію Шиліну  
 

  Foi+request-81064-dd16c8bf@dostup.pravda.com.ua  

                  

 

 
 

Щодо надання інформації 
 

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) на 
інформаційний запит Олексія Шиліна, отриманий 21.01.2021 (вх. 12-54), щодо 

перерахування залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій (далі – субвенція) по Старобільському району Луганської 
області, в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до підпункту 17 пункту 61 розділу V «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (із змінами і доповненнями), залишки 
коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів 
розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету 
сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за 
підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою 
територіальною громадою, або керівника відповідного місцевого фінансового 
органу. 

Відповідно до підпункту 15 пункту 62 розділу V «Прикінцеві та 
перехідні положення», вищезазначеного закону, залишки коштів, що 
утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних 
бюджетів ліквідованих районів, перераховуються до районного бюджету 
новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням 
цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого 
майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради 
новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, 
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що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, 
утвореного до утворення та ліквідації районів. 

За інформацією Головного управління  Казначейства у Луганській області 
станом на 01.01.2021 залишок коштів субвенції, наданої районному бюджету 

Старобільського району, склав 1 481 764,62 грн, в тому числі на рахунках: 

     бюджету Половинкінської сільської ради - 503 210,00 грн; 

     бюджету Титарівської сільської ради - 408 944,00 грн; 
     Старобільського районного бюджету - 569 610,62 гривень. 
 Згідно інформації, наданої Управлінням Казначейства у Старобільському 
районі Луганської області, процес передачі коштів бюджету правонаступнику – 

Старобільській міській територіальній громаді триває. 
Залишок коштів у сумі 408 944,00 грн 26.01.2021 був перерахований з 

рахунку бюджету Титарівської сільської ради до бюджету Старобільської 
міської територіальної громади. 

Станом на 27.01.2021 залишок коштів субвенції по Старобільському 
району становить 1 481 764,62 грн, у тому числі на рахунках: 

     бюджету Половинкинської сільської ради -  503 210,00 грн (на котловому 
рахунку Половинкинської сільської ради); 

     Старобільського районного бюджету - 569 610,62 грн (на котловому рахунку 
Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації); 
     бюджету Старобільської міської територіальної громади -  408 944,00 грн (на 
котловому рахунку Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської 
області). 
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