
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від       липня 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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2021      
№ 619-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 09.06.2021 № 622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості», розпорядження голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 24.06.2021 № 476-р «Про затвердження 
додаткового обсягу субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я», розпорядження голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 24.06.2021 № 478-р «Про затвердження розподілу 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2021 рік», 
рішення Кіровоградської обласної ради від 17.06.2021 № 113 «Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 23 грудня 2020 року № 16 «Про обласний бюджет Кіровоградської області 
на 2021 рік», рішення Попельнастівської сільської ради від 11.06.2021 № 227 «Про внесення 
змін до рішення Попельнастівської сільської ради від 23.12.2020 № 85 «Про бюджет 
Попельнастівської сільської територіальної громади на 2021 рік, рішення Приютівської 
селищної ради від 25.06.2021 № 274 «Про внесення змін до рішення Приютівської селищної 
ради від 24.12.2020 № 108 «Про бюджет Приютівської селищної територіальної громади на 
2021 рік, 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 16.06.2021  № 518 та від 05.07.2021 №______ «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 доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади на суму 36 901 849 грн за  рахунок: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів 
надання адміністративних послуг на суму 560 000 грн; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості на суму 400 000 грн; 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на суму 2 632 070 грн; 

- субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів на суму 
10 000 000 грн; 

- інших субвенцій селищних та сільських територіальних громад Олександрійській 
міській територіальній громаді на суму 140 100 грн; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 
у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 
1 096 400 грн; 

- перевиконання плану по загальному фонду міського бюджету на суму 21 701 277  
грн; 

- перевиконання плану по спеціальному фонду міського бюджету на суму 642 000  грн 
згідно з додатками 1, 3, 5. 

 
2. Провести внутрішній перерозподіл доходів та видатків загального та спеціального 

фондів бюджету Олександрійської міської територіальної громади згідно з додатками 1, 2, 3, 
6. 

3. Затвердити Розподіл витрат бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році у новій редакції, згідно з 
додатком 7 до цього рішення. 

 
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 


