
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

 

від   24  листопада  2015 р.                     №  393 

 

м. Знам’янка 

 

Про перерозподіл видатків субвенції  

з державного бюджету місцевим  

бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної  

плати (утримання будинків і споруд  

та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот  
у 2015 році 

 

 З метою забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот та у відповідності з поданням  головного 

розпорядника бюджетних коштів міського бюджету - управління соціального захисту 

населення,  та керуючись ст.ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет міської  ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити перерозподіл коштів  загального фонду міського бюджету  у  2015         

році  (додається). 

2. Фінансовому управлінню міськвиконкому затвердити на черговому засіданні 

постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста та внести зміни 

до річного розпису міського бюджету на 2015 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового 

управління Знам’янського міськвиконкому Іваськів Т.А. 

 

 

 

 

 

Міський голова     І. Крижановський 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                      



Погоджено: 

              рішенням виконавчого комітету 

              Знам’янської міської ради 

              від 24 листопада  2015 р. № 393 

 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

 

 обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у   2015 році 

                                                                                                               + збільшення 

                                                                                                             - зменшення                                                                                              

          (грн.) 

КВК КФК КЕКВ 

Сума змін 

 

Рік 2015 

15 

090201 «Пільги 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» 

2730 

 

 

 

 

 

 

   -4010978,00 

15 

090204 «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, через хворобу або за вислугою років 

військовослужбовцям Служби безпеки України, 

працівникам міліції, особам начальницького 

складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої 

системи; особам, звільненим із служби цивільного 

2730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-564961,00 



захисту за віком, через хворобу або за вислугою 

років, та які стали інвалідами під час виконання 

службових обов’язків; пенсіонерам з числа 

слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 

повноліття) працівників міліції, осіб 

начальницького складу податкової міліції, 

рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої системи, загиблих або померлих у 

зв'язку з виконанням службових обов'язків, 

непрацездатним членам сімей, які перебували на 

їх утриманні; звільненим з військової служби 

особам, які стали інвалідами під час проходження 

військової служби; батькам та членам сімей 

військовослужбовців, військовослужбовців 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, які загинули (померли) або 

пропали безвісти під час проходження військової 

служби; батькам та членам сімей осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного 

захисту, які загинули (померли) або зникли 

безвісти під час виконання службових обов’язків 

на житлово-комунальні послуги» 

 

15 

090207 «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» 

2730 

 

 

-359376,00 

15 

090210 «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» 

2730 

 

 

 

 

 

-80655,00 

15 

090215  «Пільги багатодітним сім`ям, дитячим 

будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в 

яких не менше року проживають відповідно троє 

або більше дітей, а також сім`ям (крім 

багатодітних сімей), в яких не менше року 

проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, 

над якими встановлено опіку чи піклування, на 

житлово-комунальні послуги» 

2730 

 

 

 

-336864,00 

15 
090405 «Субсидії населенню для відшкодування  

витрат на оплату житлово-комунальних послуг» 
2730 

 

5352834,00 

 РАЗОМ  0 

 


