
Протокол  
 

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

регуляторної політики  
 
 
м. Олександрія                                                           14 серпня 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 – 5  членів комісії. 
Відсутні – 2   члени комісії  
 

Порядок денний: 
                    
Про внесення змін до затвердженого на 2017 рік міського бюджету та затвердження річних обсягів «Субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань»   та «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій» на 2017 рік: 

    Виступили: 
  

       1.Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з збільшенням річних обсягів субвенції  на 2017 рік 
відповідно до листа  з департаменту фінансів Кіровоградської облдержадміністрації від 14.08.2017 року, довідка про 
зміни №305 від 11.08.2017 року виникла потреба у внесенні змін  до міського бюджету на 2017 рік  та затвердження 
«Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань» в  міському бюджеті на  2017 рік: 
 

КПКВК МБ  1412220  + 471100,00 грн. 
 

  2. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з збільшенням річних обсягів «Субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій»  на 
2017 рік відповідно до розпорядження КМУ від 12.07.2017 року №463-р виникла потреба у внесенні змін  до міського 
бюджету на 2017 рік   
                                                     КПКВК МБ 1412010 + 2000000,00 грн. 
                                                    КПКВК МБ 2414070 + 195000,00 грн. 
                                            Всього       2195000,00 грн. 

Вирішили: 
  

1. Дати згоду на  збільшення річного обсягу на     2017 рік, а саме: КПКВК МБ  1412220 Інші заходи в галузі 
охорони здоров`я (за рахунок «субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»). 

 
2.Дати згоду на  збільшення річного обсягу на     2017 рік, а саме: 
 
 КПКВК МБ  1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  у т. ч. за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій (Реконструкції будівлі колишнього відділення урології МК ЛПЗ — міська лікарня № 1 в м. Олександрії 
під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15, у м. Олександрії Кіровоградської області) , 
 
  КПКВК МБ  2414070 Музеї і виставки у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Капітального ремонту 



приміщень Олександрійського міського музейного центра ім. Худякової А. Ф. по вул. Перспективній, 14 (вул. 50 
років Жовтня, 14) в м. Олександрії Кіровоградської області) 

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

 
     Голосували: 

 
За –  5  чол.                Проти -  0 
 
 
 
 

 
Голова постійної комісії                                            Гриценко С.П. 
 


