
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від         грудня  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», Закону 
України «Про органи самоорганізації населення», п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, 
розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 14.11.2022 
№ 885-р «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 № 220 «Про обласний 
бюджет Кіровоградської області на 2022 рік», рішення Новопразької селищної ради від 
10.11.2022 № 709 «Про внесення змін до рішення Новопразької селищної ради від 16.12.2021 
№ 517 «Про бюджет Новопразької селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення 
Попельнастівської сільської ради від 03.11.2022 року № 676 «Про внесення змін до рішення 
Попельнастівської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 522 «Про бюджет 
Попельнастівської сільської ради територіальної громади на 2022 рік», рішення 
Приютівської селищної ради від 21.10.2022 року № 772 «Про внесення змін до рішення 
Приютівської селищної ради від 24 грудня 2021 року № 537 «Про бюджет Приютівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік», рішень Олександрійської міської ради від 
22.12.2021 № 380 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 
рік», від 27.10.2017 № 347 «Про Програму заохочення голів квартальних комітетів м. 
Олександрії», від 24.12.2021 № 14 «Про затвердження Програми розвитку місцевого 
самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки», враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 24.11.2022 № 607 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.12.20210 № 380 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 
рік» та висновки постійних комісій міської ради. 

 
МІСЬКА   РАДА   ВИРІШИЛА: 
 

1. Збільшити доходи та видатки загального фонду бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади на суму 637 076 грн за рахунок: 

- інших дотації з обласного бюджету на суму 242 641 грн; 
- інших субвенції з бюджетів територіальних громад на суму 394 435 грн згідно з 

додатками 1, 3, 5. 
 



2. Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фондів 
бюджету Олександрійської міської територіальної громади згідно з додатками 2, 3. 

3. Затвердити розподіл витрат бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році у новій редакції згідно з 
додатком 7. 

 
4. Виділити кошти відповідно до кошторису Програми розвитку місцевого 

самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки для одноразової виплати 
головами квартальних комітетів у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) грн. 

 Управлінню справами міської ради провести виплати  згідно з додатком 8. 
 

 
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 
 
 
 

 


