
Протокол  
 

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

регуляторної політики  
 
 
м. Олександрія                                                           29 травня 2017 року 
    
Всього у комісії     7  депутатів, засідання комісії лігітивне. 
 
 
Голова комісії:                            Гриценко С.П. 
Члени комісії :                                                                     Горошко  А.О. 

                        Дожджаник В.В. 
                        Заріцький  В.В. 
                        Моцний Є.С. 
                        Олійник Н.В. 

                                                                                               Смакула М.М 
Присутні –            члени комісії. 
Відсутні –             члени комісії  
 

Порядок денний: 
                    
Про внесення змін до затвердженого на 2017 рік міського бюджету обсягів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату  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   на 2017 рік: 

    Виступили: 
  

       1.Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з недостатністю бюджетних коштів на 2017 рік виникла 
потреба у внесенні змін та  внутрішньому перерозподілі  між кодами бюджетної класифікації до міського бюджету 
на 2017 рік  по 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» до міського бюджету на  2017 рік: 

КПКВК МБ  1513011 – 1772545,00 грн. 
КПКВК МБ  1513012 – 495693,00 грн. 
КПКВК МБ  1513013 – 446238,00  грн. 
КПКВК МБ  1513014 – 159627,00 грн. 
КПКВК МБ 1513015  –   748641,00  грн. 
КПКВК МБ  1513016  +  3622744,00 грн. 
ВСЬОГО                                 0  
 

Вирішили: 
  

1. Дати згоду на перерозподіл річного обсягу на     2017 рік, а саме: КПКВК МБ  1513011 «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», КПКВК МБ  1513013 «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», КПКВК МБ  1513012 «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», КПКВК МБ  1513014 «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 , КПКВК МБ 1513015  «Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги», КПКВК МБ  1513016  «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг»  .   

        Відповідні довідки про зміни направити в управління Державної казначейської служби з наступним 
затвердженням даних змін на сесії міської ради. 

 
     Голосували: 

 
За –    чол.                Проти -                        Одноголосно 

 
  Голова постійної комісії                                        Гриценко С.П. 
 


