
 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 18 грудня 2013 р.  
№ 916 
Київ 

 
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості 
 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 823, № 56, 
ст. 2244, № 95, ст. 3454; 2012 р., № 26, ст. 988), зміни, що додаються. 

  
 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 2013 р. № 916 
 

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості 
 
1. Пункт 1 після слів “за програмою “Реструктуризація вугільної та торфодобувної 

промисловості” доповнити словами “, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих 
періодах електричну енергію”. 

2. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: 
“централізовані заходи з погашення у 2013 році заборгованості за спожиту у минулих періодах 

електричну енергію.”. 
3. Доповнити Порядок пунктом 7 такого змісту: 
“7. З метою погашення заборгованості за спожиту у минулих роках електричну енергію за 

рахунок бюджетних коштів підприємства реструктуризації та енергопостачальні компанії складають і 
підписують акти звіряння заборгованості із зазначенням обсягу у розрізі років та подають їх 
Міненерговугіллю. 

Розрахунки з погашення зазначеної заборгованості проводяться на підставі протоколу про їх 
організацію (далі ― протокол) та актів звіряння заборгованості із зазначенням обсягу у розрізі років. 
Примірний протокол про організацію розрахунків за спожиту електроенергію наведений у додатку. 

Державне підприємство “Енергоринок” подає протоколи Міненерговугіллю, яке складає 
зведений реєстр протоколів та подає його Казначейству, уповноваженому банкові, що обслуговує 
енергопостачальні компанії та державне підприємство “Енергоринок”, для проведення розрахунків 
протягом трьох банківських днів. 

Кошти в сумі 240 000 тис. гривень, передбачені в загальному фонді Державного бюджету 
України на 2013 рік, перераховуються: 

Казначейством — на рахунок Міненерговугілля; 



Міненерговугіллям — на рахунки підприємств реструктуризації, відкриті в органах 
Казначейства; 

підприємствами реструктуризації — на відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із 
спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній; 

енергопостачальними компаніями — на відкритий в уповноваженому банку поточний рахунок із 
спеціальним режимом використання державного підприємства “Енергоринок” з подальшим їх 
спрямуванням на погашення заборгованості перед державним підприємством “НАЕК “Енергоатом”. 

Державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” спрямовує отримані кошти в сумі 240 000 тис. 
гривень до загального фонду державного бюджету у рахунок погашення заборгованості з податку на 
прибуток.”. 

4. Доповнити Порядок додатком такого змісту: 
 

“Додаток 
до Порядку 

 
ПРИМІРНИЙ ПРОТОКОЛ № _________ 

про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію 
________________________________              _____ _______________ 20___ року 

                    (місце складення протоколу) 
 
1. Учасниками розрахунків за цим протоколом є: 
Міненерговугілля (далі ― Сторона 1), що діє на підставі Положення, затвердженого Указом 

Президента України від 6 квітня 2011 р. № 382, в особі 
__________________________________________________________________________, з однієї сторони; 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
підприємство реструктуризації _________________________________________________ 
                                                                                  (повне найменування) 
(далі — Сторона 2), що діє на підставі ______________________________________, в особі 

_________________________________________________________________________,  з другої сторони; 
                                   (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
енергопостачальна компанія __________________________________________________________ 

                                                                                           (повне найменування)  
(далі — Сторона 3), що діє на підставі ________________________________________, в особі 

_________________________________________________________________________, з третьої  сторони; 
                              (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
державне підприємство “Енергоринок” (далі — Сторона 4), що діє на підставі Статуту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 922, в особі 
____________________________________________,                                                                            
           (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

з  четвертої сторони;  
державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” (далі — Сторона 5), що діє на підставі 

_____________________, в особі ______________________________________________, з п’ятої сторони. 
                                                           (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
2. Розрахунки за цим протоколом проводяться сторонами в день надходження коштів на їх 

рахунки, але не пізніше наступного дня після надходження коштів. 
Казначейство перераховує Стороні 1 кошти в сумі __________________ гривень. 
Сторона 1 перераховує Стороні 2 кошти в сумі _________________ гривень для погашення 

заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію. 
Сторона 2 перераховує Стороні 3 кошти в сумі _____________ гривень за спожиту у минулих 

періодах електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість в сумі ___________ гривень. 
Сторона 3 перераховує Стороні 4 кошти в сумі ____________ гривень, у тому числі податок на 

додану вартість в сумі _______________ гривень, для розрахунків за куповану у _________ 20__ року 
електричну енергію згідно з договором від ______ __________ 20_______  №_________. 

Сторона 4 перераховує Стороні 5 кошти в сумі _______________ гривень за куповану у 
_________ 20_______ року електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість в сумі ________ 
гривень, згідно з договором від _____ __________ 20______  №________. 



Сторона 5 перераховує до загального фонду державного бюджету кошти в сумі _____________ 
гривень для погашення заборгованості з податку на прибуток, у тому числі відповідних штрафних 
санкцій, визначених згідно із судовими рішеннями. 

3. Учасники розрахунків у графі “Призначення платежу” платіжного доручення додатково 
зазначають “відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”. 

4. Сторони, що підписали цей протокол, несуть відповідальність за недотримання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 236 і невиконання своїх зобов’язань за 
цим протоколом відповідно до законодавства. 

5. Спірні питання, пов’язані з виконанням цього протоколу, вирішуються шляхом переговорів 
між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у 
порядку, встановленому законодавством. 

6. Цей протокол набирає чинності з моменту його підписання  сторонами і діє до повного 
виконання сторонами своїх зобов’язань. 

7. Цей протокол вважається складеним у разі, коли він підписаний сторонами без розбіжностей та 
інших додаткових умов. 

8. Цей протокол складено українською мовою у _______ примірниках (кількість примірників 
визначається відповідно до кількості сторін і додатково по одному примірнику для Казначейства та 
уповноваженого банку), кожен з яких має однакову юридичну силу. 

 
 
Зміни, що додаються: 
 

 

http://www.kmu.gov.ua/document/246930050/P0916-00.doc

