
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від       серпня 2020 року                                    №  

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до рішення  
міської ради від 21.12.2019 № 860  
«Про бюджет міста Олександрія на 2020 рік» 

 
 

11203100000 
(код бюджету) 

 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020      
№ 891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішень 
Олександрійської міської ради від 21 грудня 2019 року № 860 «Про бюджет міста 
Олександрії на 2020 рік» та від 15 травня 2020 року № 932 «Про припинення комунального 
підприємства  «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради шляхом приєднання до 
комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради», та враховуючи рішення виконавчого комітету від 28 серпня 2020 року № 
______ «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 860 «Про бюджет міста 
Олександрії на 2020 рік» і висновки постійних комісій міської ради,   

 
МІСЬКА   РАДА   ВИРІШИЛА: 

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

на суму 3 079 638 грн за рахунок 
- збільшення субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 2 871 888 грн; 
-перевиконання плану по спеціальному фонду міського бюджету на суму 207 750 грн   

в тому числі за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного 
середовища – 131 950 грн та бюджету розвитку – 75 800 грн, згідно з додатками 1, 2, 3, 5, 6,7. 

 
2. Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фондів 

міського бюджету згідно з додатками 2, 3, 6. 
 
3. В зв’язку з припиненням діяльності Комунального підприємства  «Міська лікарня    

№ 3» Олександрійської міської ради шляхом приєднання до Комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради» передати 
планові показники, обсяги бюджетних асигнувань, невикористані залишки бюджетних 
призначень, юридичні та фінансові зобов’язання, касові видатки загального та спеціального 



фондів за 2020 рік Комунального підприємства  «Міська лікарня № 3» Олександрійської 
міської ради правонаступнику Комунальному підприємству «Центральна міська лікарня м. 
Олександрії» Олександрійської міської ради». 

 
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                  Степан ЦАПЮК 


