
Протокол  
 

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

регуляторної політики  
 
 
 
м. Олександрія 3 грудня 2015 року 
 
 
   Всього у комісії 5 депутатів, засідання комісії лігітивне. 
 
 
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: 
 

1. Про внесення змін до затвердженого на 2015 рік міського бюджету обсягів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  та житлових 
субсидій населенню та допомогах сім’ям з дітьми. 
 

Виступили: 
 

1. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з  збільшенням річних 
обсягів відповідно до листа департаменту фінансів від 02.12.2015 року по субвенції
на надання пільг населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового 
палива і скрапленого газу виникла  потреба у внесенні змін до затвердженого на 
2015 рік обсягу субвенції міського бюджету по  вищезазначеній субвенції  : 

 
КФК 090202            +6213,43 грн 
КФК 090406           +182986,57 грн. 
 

 ВСЬОГО:                +189200,00  
 

 
 
Вирішили: 

 



 2. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з  надходженням листа 
департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації від 02.12.2015р.  про 
зменшення обсягу субвенції   на «надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот»    
виникла потреба у внесенні змін до міського бюджету на  2015 рік: 

 
КФК 090201           -4980261,65 грн. 
КФК 090204          -3512066,78 грн. 
КФК 090207          -2625110,66 грн. 
КФК 090215          -540245,54 грн. 
КФК 090210          -1097416,97 грн. 
КФК 090405          +1871799,51 грн. 
КФК 090407          -269897,91 грн. 
 
ВСЬОГО:              -11153200,00 грн. 
 

3. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з  зменшенням  річних 
обсягів субвенції відповідно до листа департаменту фінансів Кіровоградської 
облдержадміністрації  від 02.12..2015 року 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         -50000,00 грн. 
КФК 090304         -280000,00 грн. 
КФК 090305         -30000,00 грн. 
КФК 090306         -300000,00 грн. 
КФК 090307         -200000 грн. 
КФК 090308          -48150,00 грн. 
КФК 090413          -80000,00 грн.           
КФК 091300          -278850,00 грн. 
 
ВСЬОГО:              -1267000,00 грн. 

 
   
 

4. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що на підставі листа департаменту 
фінансів Кіровоградської облдержадміністрації  від 02.12..2015 року 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     + 752600,00 грн. 
КФК 090214    -63000,00 
КФК 170302    -1500,00 
 
ВСЬОГО:          +688100,00 грн.  

 
 

 
Вирішили: 

 
1. Дати згоду на внесення змін між кодами бюджетної класифікації та збільшити 

річний обсяг на 2015 рік, а саме по 090406 “ Субсидії населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого 
газу.  ”КФК 090202 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі  заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною,  жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива 
та скрапленого газу». 

 
2. Дати згоду на внесення змін між кодами бюджетної класифікації та 

зменшення річного обсягу на 2015 рік, а саме: по  КФК 090302 «Допомога у зв'язку з 
вагітністю і пологами», 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», 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». 

 
3. Дати згоду на внесення змін між кодами бюджетної класифікації та 

зменшення річного обсягу на 2015 рік, а саме: 090201 «Надання пільг ветеранам 
війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 



особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги» 090207 
«Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на  житлово-комунальні 
послуги», 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби 
цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, 
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа 
слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу», КФК 
090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені 
частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, 
передбачені пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону 
здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною 
другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом 
першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне 
користування житлом, опаленням та освітленням ,КФК 090215 «Пільги багатодітним 
сім'ям на житлово-комунальні послуги», КФК 090405 «Субсидії населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»,  090407 « 
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, 
центрального опалення та централізованого постачання гарячої води».  

 
4. Дати згоду на внесення змін між кодами бюджетної класифікації на 

збільшення річного обсягу на 2015 рік, а саме: КФК 090214 «Пільги окремим 
категоріям громадян з послуг зв'язку», КФК 170302 «Компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті »,  КФК 
170102 «Компенсаційні виплати на пільгове перевезення автотранспортом окремих 
категорій громадян». 

 
 
 



5. 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. 
 

 
 
 
 


