
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від       грудня 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, постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1319 
«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1340 «Деякі питання здійснення заходів, 
передбачених пунктом 27 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік», розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 
26.11.2021 № 836-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з обласного бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції», від 01.12.2021 № 
874-р та від 17.12.2021 №_______«Про перерозподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа», від 08.12.2021 № 908-р «Про розподіл обсягів 
субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг 
щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету»,  від 17.12.2021 № 944-р «Про затвердження розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, 
що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на 
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», від 17.12.2021 № _____-р 
«Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проведення розрахунків за енергоносії у 2021 році», 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 09.12.2021  № 955 та 
від 20.12.2021 №_______ «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 
«Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»   

 
МІСЬКА   РАДА   ВИРІШИЛА: 

1. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади на суму  40 760 868 гривень 30 копійок за  
рахунок: 



- дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального 
періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету на суму 6 989 000 гривень; 

- субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 421 101 
гривень 30 копійок; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції на суму 45 800 грн; 

- зменшення 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 485 763 гривні; 

- субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості в різниці в тарифах, що 
підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на регулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на суму 30 525 430 гривень; 

- 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 2 500 000 гривень; 

- субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я 
послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на суму 765 300 грн згідно з додатками 1, 3, 5. 

 
2. Субвенцію з місцевого бюджету на погашення заборгованості в різниці в тарифах, 

що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на 
регулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету в сумі 30 525 430 гривень  по головному розпоряднику 
коштів Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
КФКВК 0640 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню 
згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення» спрямувати Комунальному підприємству 
«Теплокомуенерго» Олександрійської міської ради. 

 
3. Провести внутрішній перерозподіл доходів та видатків загального та спеціального 

фондів бюджету Олександрійської міської територіальної громади згідно з додатками  2, 3. 
 
4. 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. 

 
5. 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 


