
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від        січня 2022 року                                                          №  

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до рішення  
міської ради від 22.12.2021 № 380  
«Про бюджет Олександрійської 
міської територіальної громади 
на 2022 рік» 

 
11543000000 

(код бюджету) 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 21.01.2022 № 24-р «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції, 
капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, фінансування 
яких буде здійснюватися у 2022 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету», 
рішення Попельнастівської сільської ради від 27.01.2022 № _____ «Про внесення змін до 
рішення Попельнастівської сільської ради від 23.12.2021 № 522 «Про бюджет 
Попельнастівської сільської територіальної громади на 2022 рік, рішення Олександрійської 
міської ради від 22 грудня 2021 року № 380 «Про бюджет Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік» та враховуючи рішення виконавчого комітету від 
27.01.2022  №  ____   «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.20210 № 380 
«Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік»   

 
МІСЬКА   РАДА   ВИРІШИЛА: 
 

1. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади на суму 46 752 360 грн за  рахунок: 

- субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету у сумі 45 000 000  грн; 

- субвенції отриманої з бюджету Попельнастівської сільської територіальної громади на 
суму  1 752 360 грн згідно додатків 1, 3, 5. 

 
2. Збільшити видатки загального та спеціального фондів міського бюджету                   

на суму 24 739 704 грн 32 коп. за рахунок залучення вільних залишків, що склалися станом  
на 01 січня 2022 року, у тому числі 

- загального фонду  бюджету Олександрійської міської територіальної громади у сумі 
24 149 696 грн 26 коп; 

- 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 35 091 грн 70 коп.; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості у сумі 167 000 грн.; 

-    субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 72 361 грн 75 коп.; 

- спеціального фонду бюджету розвитку Олександрійської міської територіальної 
громади у сумі 206 519 грн 63 коп.; 

- спеціального фонду бюджету Олександрійської міської територіальної громади – 
фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 109 034 грн 87 коп. згідно 
додатків 2, 3. 

 
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 2022 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 


