
 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
 24 липня 2019 року                 м. Олександрія 
 Зала засідань виконавчого комітету 
 
Присутні члени комісії: 4 чол. 
Відсутні члени комісії:  3 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
                    

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2019. 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 
     

ВИСТУПИЛИ: 
  

1. Грищенко О.В., яка звернула увагу на те, що у зв`язку зі зверненнями управління 
освіти, молоді та спорту, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального 
захисту населення, управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування про перерозподіл видатків міського бюджету у межах загального обсягу 
бюджетних призначень головних розпорядників, керуючись п.8 ст.23 Бюджетного кодексу 
України, виникла потреба у внесенні змін  до міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

 
- по управліню освіти, молоді та спорту 

КПКВ МБ 0611020 +513532,00 грн. (загальний фонд); 
КПКВ МБ 0611020 -513532,00 грн. (спеціальний фонд) 
ВСЬОГО                    0,00 грн. 
 

- по управлінню охорони здоров’я 
КПКВ МБ 0712010 +491 000,00 грн. (загальний фонд) 
КПКВ МБ 0712100 +45 000,00 грн. (загальний фонд) 
КПКВ МБ 0712111 - 536 000,00 грн. (загальний фонд) 
ВСЬОГО                    0,00 грн. 
 

- по управлінню праці та соціального захисту населення 
КПКВ МБ 0810160 -36 305,00 грн. (загальний фонд); 
КПКВ МБ 0813033 +36 305,00 грн. (загальний фонд) 
ВСЬОГО                    0,00 грн.  

  



- по управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування 
КПКВ МБ 1216030 +64 000,00 грн. (спеціальний фонд) 
КПКВ МБ 1217330 -199 905,00 грн. (спеціальний фонд) 
КПКВ МБ 1217670 + 135 905,00 грн. (спеціальний фонд) 
ВСЬОГО                    0,00 грн. 

 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
 
ВИРІШИЛИ: 

 
 1. Дати згоду на перерозподіл видатків міського бюджету у межах загального обсягу 

бюджетних призначень вищезазначених головних розпорядників бюджетних коштів. 
 

        Відповідні довідки про зміни направити в управління Державної казначейської служби з 
наступним затвердженням даних змін на сесії міської ради. 
 
 
 
      
Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК 
 
 
 


