
Протокол  
 

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

регуляторної політики  
 
 
 
м. Олександрія                                                      26 жовтня 2015 року 
 
 
   Всього у комісії 5 депутатів, засідання комісії легітимне. 
 
 
Присутні: 
 
Голова комісії:    Мартиненко В.М. 
Члени комісії:                           Дичко А.Д. 
                                         Дожджаник В.В. 
                                           Кравченко Б.Є              
             Сайко Є.Г. 
Присутні 3 чоловіка 
                                         Порядок денний: 

 
Про внесення змін до затвердженого на 2015 рік міського бюджету 
обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством 
пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у 
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян. 

Виступили: 
 
1. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що на підставі 

розпорядження голови ОДА від 23.10.2015 року № 423-р «Про 
перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» про збільшення обсягу субвенції  на надання пільг з 
послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 



потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на 
компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною 
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян виникла потреба у внесенні 
змін до міського бюджету на 2015 рік : 

 
                         КФК 170102     + 166000 грн. 
 

ВСЬОГО            166000 грн.  
 

 
 
 
Вирішили: 

 
1. Дати згоду на внесення змін  по  вищезазначеній субвенції та 

збільшити річний обсяг на 2015 рік , а саме: по КФК 170102 
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян». 
 

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                        Мартиненко В.М. 
 

 
 
 
 


