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Дністровське басейнове управління
водних ресурсів. Державного агенства
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76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Ак. Сахарова, 23А
Про реквізити рахунків
з обліку надходжень у 2021 році
У зв’язку зі змінами в адміністративно - територіальному устрої
населених пунктів України та у зв’язку із утворенням нових територіальних
громад за результатами місцевих виборів, що відбулися 25.10.2020 року,
Казначейством України внесено зміни у перелік рахунків з обліку
надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Так, на балансі Головного управління Державної казначейської служби
України в Івано-Франківській області відкрито рахунки з обліку надходжень
до
29 нових територіальних громад та до новоутвореного ІваноФранківського району. Рахунки для усіх сіл, селищ, міст обласного та
районного значення, що увійшли до складу територіальних громад, для
районних бюджетів, що ліквідовані відповідно до Постанови Верховної ради
України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 р. № 807-IX з
01.01.2020 року, будуть ЗАКРИТІ.
У зв’язку з цим Головне управління Державної казначейської служби
України в Івано-Франківській області повідомляє Вам реквізити усіх
дохідних рахунків у форматі IBAN (згідно з додатками), що починають (або
продовжують) діяти з 01 січня 2021 року, за ККДБ:
22130000"Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, місцевими радами (області, міста Києва)";
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22130001 "Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, місцевими радами
(району або міста
обласного значення, об'єднаної територіальної громади)";
ККДБ22130003 "Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що
надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями, місцевими радами (району у місті,
міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань)".
Просимо звернути Вашу увагу, що по рахунках, які діють у 2020 році та
продовжуватимуть діяти у 2021 році, буде змінено назву одержувача коштів.
Просимо у найкоротші терміни довести до платників реквізити нових
рахунків та забезпечити надання до відповідних територіальних органів
ДКСУ інформації щодо переліку рахунків, що підлягають розблокуванню.
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