
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від       лютого 2021 року                                  №  

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до рішення  
міської ради від 24.12.2020 № 35  
«Про бюджет Олександрійської 
міської територіальної громади 
на 2021 рік» 

 
 

11543000000 
(код бюджету) 

 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, рішення Олександрійської міської ради від 24 грудня 2020 
року № 35 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» та 
враховуючи рішення виконавчого комітету від ____ лютого 2021 року № ____ «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет Олександрійської міської 
територіальної громади на 2021 рік» і висновки постійних комісій міської ради,   

 
МІСЬКА   РАДА   ВИРІШИЛА: 

 
1. Збільшити видатки загального та спеціального фондів бюджету Олександрійської 

міської територіальної громади на суму 413 998 грн 86 коп. за рахунок залучення вільних 
залишків, що склалися станом  на 01 січня 2021 року, у тому числі: 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 1 800 грн 97 коп; 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду у сумі  185 778 грн 31 коп; 

- спеціального фонду бюджету розвитку Олександрійської міської територіальної 
громади у сумі 131 526 грн 67 коп; 

- спеціального фонду бюджету Олександрійської міської територіальної громади – 
фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 94 892 грн 91 коп. згідно з 
додатками 2, 3. 

 
2. Провести внутрішній перерозподіл доходів та видатків загального та спеціального 

фондів бюджету Олександрійської міської територіальної громади згідно з додатками 1, 2, 3. 
3. Викласти у новій редакції додаток 7. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-



економічного розвитку та першого заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  Гугленка  Ю. О. 

 
 
 
Міський голова         Сергій  КУЗЬМЕНКО 


