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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
 15 серпня 2018 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 2018. 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
     

ВИСТУПИЛИ: 
  

1. Дубовик Ю.Ю., яка звернула увагу на те, що у зв`язку зі збільшенням річного 
обсягу міського бюджету на 2018 рік відповідно до розпорядження голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 14.08.2018 року №587-р «Про перерозподіл обсягів 
субвенцій з державного бюджету (на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб)» по субвенції з місцевого бюджету 
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини 
другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету  виникла потреба у внесенні змін  до міського бюджету на 2018 рік:  

  
                          КПКВК МБ 0813222  + 730 851,15 грн. 
                            ВСЬОГО                    + 730 851,15 грн.        
 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - ___4____  «ПРОТИ» - ___0____   «УТРИМАЛИСЬ» - __0_____ 
 
 
 



ВИРІШИЛИ: 
 
 1. Дати згоду на  збільшення річного обсягу субвенції на 2018 рік, а саме КПКВК МБ  

0813222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-
20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» 

 
        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 
 
 
 


