
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від        червня 2019 року                                        №  

м. Олександрія 
 

Про  внесення змін  
до міського бюджету  
на 2019 рік  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 04.06.2019 № 773-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості», рішень Олександрійської міської ради від 07.03.2019 № 679 «Про припинення 
міського комунального лікувально-профілактичного закладу – Дитяча міська лікарня шляхом 
реорганізації у комунальне підприємство «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської 
ради», від 07.03.2019 № 680 «Про припинення міського комунального лікувально-
профілактичного закладу – Міська лікарня № 1 м. Олександрії шляхом реорганізації у 
комунальне підприємство «Міська лікарня № 1 м. Олександрії» Олександрійської міської 
ради», від 07.03.2019 № 681 «Про припинення міського комунального лікувально-
профілактичного закладу – Міська лікарня № 3 шляхом реорганізації у комунальне 
підприємство «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради», від 28.05.2019 № 735 
«Про затвердження передавального акта міського комунального лікувально-профілактичного 
закладу – Дитяча міська лікарня та організаційні заходи щодо створення комунального 
підприємства «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради», від 28.05.2019 № 736 
«Про затвердження передавального акта міського комунального лікувально-профілактичного 
закладу – Міська лікарня № 1 м. Олександрії та організаційні заходи щодо створення 
комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради», від 28.05.2019 № 737 «Про затвердження передавального акта міського 
комунального лікувально-профілактичного закладу – Міська лікарня № 3 та організаційні 
заходи щодо створення комунального підприємства «Міська лікарня № 3 Олександрійської 
міської ради», рішення Пантаївської селищної ради від 04.06.2019 № 248 «Про внесення змін 
до селищного бюджету на 2019 рік, рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2018 № 
631 «Про міський бюджет на 2019 рік» та враховуючи рішення виконавчого комітету від 
05.06.2019 № 376 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік» і висновки 
постійних комісій міської ради,   

 
МІСЬКА   РАДА   ВИРІШИЛА: 

 
1. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів міського бюджету                  

на суму 838 952 грн за рахунок: 
 - субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на суму 698 000 грн; 



- іншої субвенції з Пантаївського селищного бюджету для придбання та встановлення 
вікон та дверей у селищному будинку культури на суму 100 000 грн; 

- перевиконання плану по спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського бюджету   
на суму 40 952 грн згідно з додатками 1, 2, 3, 5. 

 
2.  Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фондів 

міського бюджету згідно з додатками 2, 3. 
 
3. В зв’язку із реорганізацією закладів охорони здоров’я: 

- планові показники, обсяги бюджетних асигнувань, касові видатки загального та 
спеціального фондів за 2019 рік міського комунального лікувально-профілактичного закладу 
– Міська лікарня № 1 м. Олександрії,  міського комунального лікувально-профілактичного 
закладу – Міська лікарня № 3, міського комунального лікувально-профілактичного закладу – 
Дитяча міська лікарня передати головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню 
охорони здоров’я Олександрійської міської ради; 

- залишки бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондам станом         
на 01 червня 2019 року міського комунального лікувально-профілактичного закладу – 
Міська лікарня № 1 м. Олександрії передати комунальному підприємству «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради, міського комунального 
лікувально-профілактичного закладу – Міська лікарня № 3 передати комунальному 
підприємству «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради», міського комунального 
лікувально-профілактичного закладу – Дитяча міська лікарня передати комунальному 
підприємству «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради. Залишки коштів по 
спеціальному фонду, а саме власні надходження бюджетних установ, перерахувати на 
рахунки відкриті у кредитно-фінансових установах. Головним розпорядником коштів 
міського бюджету по КПКВК МБ 0712010 залишається Управління охорони здоров’я 
Олександрійської міської ради; 

- подальше фінансування комунальних підприємств  «Центральна міська лікарня м. 
Олександрії» Олександрійської міської ради, «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської 
ради,  «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради здійснювати, як одержувачів 
бюджетних коштів. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та 
першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Давиденко Л.В 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                     С. ЦАПЮК 
 


