
 
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, 
БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ,РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
24 грудня 2015 року                                        м. Олександрія 
 
Всього у комісії 7депутатів. 
 
Присутні члени комісії: 
Гриценко С.П., Моцний Є.С., Олійник Н.В., Смакула М.М. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про класифікацію КВЕД і міський бюджет. 
2. Про Програму соціально-економічного розвитку м. Олександрії на 2016рік 
3. Про міський бюджет на 2016 рік 

 
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління міської ради Грищенко О.В. про 
класифікацію КВЕД і міський бюджет. 

Класифікація КВЕД – наказ №11 від 14.01.2011року,постанова КМУ №1019 зі 
змінами від 09.12.2015року. 

Комунальні підприємства сплачують 2% від чистого прибутку( рішення міської ради 
№1169 від 27.09.2013року) 

З міського бюджету будуть фінансувати два ПТУ та перевізників. 
 
СЛУХАЛИ : голову постійної комісії Гриценка С.П. про розподіл видатків 
Олександрійського міського бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів. 

Код - 180404 підтримка малого і середнього бізнесу 200 000,яким чином відбувається? 
Код – 250404 - інші видатки, кому надаються і чому в 2015році не було. 

 
ВИСТУПИЛИ: Грищенко О.В.: 

На охорону громадського порядку (код 250404) 
 
Гриценко С.П.: 
Код-070101 дошкільні заклади освіти, що входить до видатків споживання 

спец.фонду? Питання щодо пільгового харчування дітей було в 2015р.199720грн, на 2016р-
270000грн. Запросити начальника відділу освіти. 

Код 070401 позашкільні заклади освіти 4018900грн, які саме, рух коштів спец.фонду. 
 
Грищенко О.В.: 
Центр юнацької творчості, будинок піонерів. 
 
Гриценко С.П.: 
Код 070802 методична робота, інші заходи у сфері народної освіти. 
Штат працівників і напрямок роботи. Запросити начальника освіти. 
Код 070804 централізована бухгалтерія відділу освіти. Штат працівників, оплата 

праці. Запросити начальника відділу. 



Код 130107 утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл . 

Надходження і видатки спец.фонду. 
Код 080800 центр первинної медичної допомоги. Надходження спец.фонду і видатки. 
Запит. 
Код 24 
Код 110201 Бібліотеки . 
Надходження до спецфонду. Заробітна плата ,штат. 
Запросити начальника відділу культури. 
Провести засідання з громадськістю і представників бібліотек по доцільності їх 

утримання. Підготувати звернення щодо даного питання (Голобородько В.В.) 
Код 110202 музеї і виставки.  
Загальна 568300грн.,з них на зар.плату 319200грн. Розібратися з сумами видатку.  
Код 110502 інші культурно-освітні заклади та заходи. 
Централізована бухгалтерія - запросити керівника. 
Код 120100 телебачення і радіомовлення. 
Запит в «Укртелеком» кількість абонентів які користуються послугами радіо. 

Покласти на Смакулу М.М. 
 

2. СЛУХАЛИ: начальника управління економіки міської ради Черевашка Р.Є. про Програму 
соціально-економічного розвитку м. Олександрії на 2016 рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії Гриценко С.П., щодо підтримки даного питання. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити.  

 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Гриценка С.П. про міський бюджет на 2016 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: Смакула М.М., запропонував звернутися до депутатів і створити тимчасову 
комісію щодо віддачі приміщення книжкового магазину на площі Леніна під комунальну 
аптеку. 

 
Гриценко С.П. 
Запропонував схвалити і доповнити проект рішення «Про міський бюджет на 

2016рік». 
Враховуючи те, що газета «Вільне слово» являється комунальним підприємством, а 

міський бюджет на 2016рік недостатньо фінансується, запропонував міській раді надати 
підтримку КП «Вільне слово» у сумі 100000 грн та перевірити підприємство з приводу 
ведення господарської діяльності. Залишок суми 225000 грн виділити на утворення 
комунальної аптеки. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити і доповнити проект рішення. 

 
 
 
 
 

Голова комісії        ГРИЦЕНКО С.П.   
 
Секретар комісії        ОЛІЙНИК Н.В. 
 


