Протокол
постійної комісії з питань стратегічного розвитку
та планування, бюджету і фінансів,
регуляторної політики

м. Олександрія

30 вересня 2015 року

Всього у комісії 5 депутатів, засідання комісії легітимне.

Голова комісії:
Члени комісії:

Мартиненко В.М.
Дичко А.Д.
Дожджаник В.В.
Кравченко Б.Є.
Сайко Є.Г.

Присутні 3 чоловіка
Порядок денний:
1. Про внесення змін до затвердженого на 2015 рік міського бюджету
обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по
субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям».
Виступили:
1.Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з
збільшенням річних обсягів субвенції відповідно до листа
департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації від
29.09.2015 року №01-03-20/1998/1 виникла потреба у внесенні змін
по субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям до міського бюджету на 2015 рік:
КФК 090302
КФК 090303
КФК 090304
КФК 090305
КФК 090306
КФК 090307
КФК 090308
КФК 090401
КФК 090413
КФК 091300
ВСЬОГО

+35802,82 грн.
+39000,00 грн.
+3697011,00 грн.
+ 39808,63 грн.
+921043,38 грн.
+27091,80 грн.
+24080,00 грн.
+6079162,37 грн.
+ 150000,00 грн.
+1300400,00 грн.
+12313400,00 грн.

2.Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з
зменшенням річних обсягів субвенції відповідно до надходження листа
департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації від
29.09.2015 року № 01-03-20/2006/1 виникла потреба у внесенні змін
по субвенції до міського бюджету на 2015 рік:
КФК 070303
ВСЬОГО

-57200,00 грн.
-57200,00 грн.

Вирішили:
1. Дати згоду на внесення змін до загального фонду міського
бюджету на 2015 рік по КФК 090302 «Допомога у зв'язку з
вагітністю і пологами», КФК 090303 «Допомога на догляд за
дитиною віком до 3 років», 090304 «Допомога при народженні
дитини», КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування», », КФК 090306 «Допомога на
дітей одиноким матерям», КФК 090307 «Тимчасова державна
допомога дітям», КФК 090308 «Допомога при усиновленні
дитини»,
КФК
090401
«Державна
соціальна
допомога
малозабезпеченим сім'ям» та КФК 091300 «Державна соціальна
допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» , КФК
090413 « Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу» .
2.Дати згоду на внесення змін до
загального фонду міського
бюджету на 2015 рік по КФК 070303» Дитячі будинки ( в т.ч.
сімейного типу, прийомні сім’ї )».
Відповідні довідки про зміни направити в управління Державної
казначейської служби з наступним затвердженням даних змін на
сесії міської ради.
Голосували:
За – 3 чол.

Проти - 0

Голова постійної комісії

Одноголосно

Мартиненко В.М.

