
Протокол  
постійної комісії з питань стратегічного розвитку 

 та планування, бюджету і фінансів, 
регуляторної політики  

м.Олександрія 
від 15 жовтня 2014 року                                                                                                          № 2 
 
Голова комісії:            Мартиненко В.М. 
Члени комісії:                                 Дичко А.Д. 
                                           Дожджаник В.В. 
                                                         Кравченко Б.Є.                                                          
              Сайко Є.Г.      
        
         Всього у комісії: 5 депутатів 
         Присутні: 3 депутата          
         Засідання комісії легітимне. 

Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін до доходної та видаткової частини міського бюджету  по субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, 
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що 
затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування по КП «Теплокомуненерго» відповідно  договорів про організацію 
взаєморозрахунків від 01 жовтня  2014 року №  524/30 у сумі 13393443,44 грн , від                    
01 жовтня 2014 року № 525/30 у сумі 6071232,73 грн., від 01 жовтня 2014 року № 526/30 у 
сумі 1373606,83грн.  по КФК 100602,   КЕКВ 2610.  
                                                                           

Виступили: 
1. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що відповідно до розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації  від 14.10.2014 року  № 394-р (довідка 
про зміни від 15.10.2014 р. № 485  надійшла субвенція з державного бюджету місцевому 
бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію                      
КП «Теплокомуненерго»  по спеціальному фонду на загальну суму 20838283,00грн.  
відповідно договорів від 01 жовтня  2014 року №  524/30 у сумі 13393443,44 грн , від                    
01 жовтня 2014 року № 525/30 у сумі 6071232,73 грн., від 01 жовтня 2014 року № 526/30 
у сумі 1373606,83 грн. 

                                                                Вирішили: 
1. Визначити головним розпорядником коштів міського бюджету управління житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської 
ради. 

2.  Дати згоду на внесення змін до доходної та видаткової частини загального фонду 
міського бюджету на 2014 рік  

3. Відповідні довідки про зміни направити в відділення Державного казначейства з 
наступним затвердженням даних змін на сесії міської ради. 

 
Голосували: 

   «За» – 3 чол.   «Проти» -  0               
 
 
 
 

 
Голова постійної комісії                                                              Мартиненко В.М. 


