
 
 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
Засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, 

планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку  
 
24 грудня 2020 року                 м. Олександрія 
 Сесійна зала міської ради 
 
Присутні члени комісії: 9 чол. 
Відсутні члени комісії:  0 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 

Виконуюча обов’язки начальника фінансового управління Куженко Тамара Віталіївна 
повідомила, що розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 22.12.2020 року № 876-р «Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 
округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними 
стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової 
діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»  виділено  
відповідну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  в сумі 6 750 000,00 грн.  

Крім того на підставі звернення Управління охорони здоров’я міської ради про 
перерозподіл коштів між кодами програмної класифікації в межах головного розпорядника 
бюджетних коштів запропонувала здійснити перерозподіл з КПКВК МБ 0717322 на КПКВК 
МБ 0712010 в сумі 228 908 грн. 
  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Надати згоду на збільшення доходів загального фонду міського бюджету по коду 
доходів 41055900 та видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік головний 
розпорядник Управління охорони здоров’я по КПКВК МБ 0712010 за рахунок субвенції з 



державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони 
здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими 
діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами 
ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками на суму 6 750 000 грн. 

 
2. Здійснити внутрішній перерозподіл видатків згідно листа комунального 

підприємства «Центральної міської лікарні міста Олександрії» головного розпорядника 
управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради між кодами програмної 
класифікації з КПКВК МБ 0717322 на КПКВК МБ 0712010 в сумі 228 908 грн. 

 
3. Відповідні довідки про зміни направити в Олександрійське управління Державної 

казначейської служби України Кіровоградської області з наступним затвердженням даних 
змін на сесії Олександрійської міської ради. 
 
 
 
Голова комісії         Віталій ЗАРІЦЬКИЙ 
 
Секретар комісії        Лариса САВЧЕНКО 


