
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, РЕГУЛЯТОРНОЇ 
ПОЛІТИКИ  

 
 1 листопада 2017 року                м. Олександрія 
 Зала засідань виконавчого комітету 
 
Присутні члени комісії: _4_ чол. 
Відсутні члени комісії:  _3_ чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
                    

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017. 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
     

ВИСТУПИЛИ: 
  

1.Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з недостатністю річних обсягів субвенції  
на 2017 рік  виникла потреба у внутрішньому перерозподілі між кодами бюджетної класифікації та 
внесенні змін  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 + 260000,00 грн. 
КПКВК МБ  1513012 - 84000,00 грн. 
КПКВК МБ  1513013 - 83000,00 
КПКВК МБ  1513014 - 65000,00 
КПКВК МБ 1513015  - 28000,00 грн. 

      ВСЬОГО                                0                
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - __4___  «ПРОТИ» - ___0__   «УТРИМАЛИСЬ» - ___0__ 
 
ВИРІШИЛИ: 

 
Дати згоду на  внутрішній перерозподіл між кодами бюджетної класифікації та внесенні змін  

до міського бюджету 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», 

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

 
      
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК 


