
Протокол  
 

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

регуляторної політики  
 
 
м. Олександрія                                                       2 листопада 2016 року 
    
Всього у комісії     7  депутатів, засідання комісії лігітивне. 
 
 
Голова комісії:                         
Члени комісії :                                                           Горошко  А.О. 

                        Дожджаник В.В. 
                        Заріцький  В.В. 
                        Олійник Н.В. 
 
                         

  
 
 
Присутні -  4 члени комісії. 
Відсутні –  3 члени комісії  
 

Порядок денний: 
                    
1. Про внесення змін до затвердженого на 2016 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 та на  виплату державної соціальної 
допомоги на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною».                                            

Виступили: 
1.Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з  

надходженням  листа з департаменту фінансів Кіровоградської 
облдержадміністрації від 31.10.2016 року №02.3-20/1737/1   
зменшено обсяг субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям  виникла потреба у внесенні 
змін  та внутрішньому перерозподілі між кодами бюджетної 
класифікації  до міського бюджету на 2016 рік: 

КФК 090302         +5500,00 грн. 
КФК 090303         -38000,00 грн. 



КФК 090304         +115500,00 грн. 
КФК 090305         +74000,00 грн. 
КФК 090306         -610700,00 грн. 
КФК 090307         -140200,00 грн. 
КФК 090308          -17600,00 грн. 
КФК 090401          -12500,00 грн. 
КФК 090413          -90600,00 грн.           
КФК 091300          -4600,00 грн. 
ВСЬОГО                  -719200,00      
  

2. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з  
надходженням  листа з департаменту фінансів Кіровоградської 
облдержадміністрації від 31.10.2016 року №02.3-20/1737/1   
зменшено обсяг субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам на  виплату державної соціальної допомоги на  дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною». 

                               КФК 070303           -82300,00 грн. 
Вирішили: 
1. Дати згоду на внесення змін до  загального фонду міського 

бюджету на 2016 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» ,КФК« 090413 Допомога на догляд за 
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» та             
КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам»  . 

2. Дати згоду на внесення змін до  загального фонду міського 
бюджету на 2016 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 –    чол.                Проти -                        Одноголосно 
 
 

 Заступник голови постійної комісії                    Заріцький В.В. 
 


