
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, РЕГУЛЯТОРНОЇ 
ПОЛІТИКИ  

 
18 жовтня 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: 
Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку з збільшенням річних обсягів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення  різниці між фактичною 
вартістю  теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого  водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення   
(з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися і 
постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі 
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   на 2018 рік 
відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від                   
16 жовтня 2018 року № 751-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах відповідно до укладених у жовтні 2018 року   
договорів про організацію взаєморозрахунків», виникла потреба у внесенні змін  до міського 
бюджету на 2018 рік по КДБК 41052900 та розподілити по кодам програмної класифікації: 

  
КПКВК МБ 1216072  + 382 537,52 грн. (спеціальний фонд) 

       
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 

 
Дати згоду на  збільшення річного обсягу на 2018 рік, а саме:  
КПКВК МБ  1216072 «Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 
та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 



погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з 
державного бюджету»  

 
Відповідні довідки про зміни направити в управління Державної казначейської служби з 

наступним затвердженням даних змін на сесії міської ради. 
 
 
 
 
      
Голова комісії                                  С. ГРИЦЕНКО 
 
 
Член комісії                                         О. ГОРОШКО 


