
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
 13 грудня 2018 року                м. Олександрія 
 Зала засідань виконавчого комітету 
 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії:  2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
                    

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018. 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 
     

ВИСТУПИЛИ: 
  

1. Грищенко О.В., 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 10.12.2018 року №993-р по субвенції з місцевого 
бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  
виникла потреба у внесенні змін  до міського бюджету на 2018 рік, а саме збільшити доходи 
по коду надходжень 41050900  «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» та видатки міського бюджету по 
КПКВК МБ 1216083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» на суму 345 632,00 грн.  

  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 

 
1. Дати згоду на  збільшення річного обсягу субвенції на 2018 рік по головному 

розпоряднику Управління житлово-комунального господарства, архітектури та 



містобудування Олександрійської міської ради КПКВК МБ  1216083 «Проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» на 
суму 345 632,00 грн. 

 
        Відповідні довідки про зміни направити в управління Державної казначейської служби з 
наступним затвердженням даних змін на сесії міської ради. 
 
 
 
      
Заступник голови комісії        В. ЗАРІЦЬКИЙ 
 
 
Член комісії         О. ГОРОШКО 


