
 
 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
Засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, 

планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку  
 
 26 лютого 2021 року                м. Олександрія 
 Сесійна зала міської ради 
 
Присутні члени комісії: 8 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
                    

1. Про внесення змін до бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 
2021 рік. 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Олександрійської міської територіальної 

громади на 2021  рік 
     
ВИСТУПИЛИ: 
  

Начальник фінансового управління ЛУКАШОВ Олександр Сергійович запропонував 
внести деякі зміни до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

- розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 лютого 2021 року 
№ 169-р «Про внесення змін до деяких видатків обласного бюджету»  збільшено субвенцію 
на суму 35 625 600 грн; 

- рішенням Новопразької селищної ради від 25.02.2021 № 138 «Про внесення змін до 
рішення Новопразької селищної ради від 22.12.2020 № 64 «Про бюджет Новопразької 
селищної територіальної громади на 2021 рік» збільшено субвенцію для забезпечення 
фінансування закладів охорони здоров’я на суму 1 127 405 грн; 

- рішенням Попельнастівської сільської ради від 24.02.2021 № 142 «Про внесення змін 
до рішення Попельнастівської сільської ради від 23.12.2020 № 85 «Про бюджет 
Попельнастівської сільської територіальної громади на 2021 рік» збільшено субвенцію для 
забезпечення фінансування закладів охорони здоров’я на суму 667 480 грн; 

- передбачити субвенцію обласному бюджету на придбання щкільного автобуса на 
умовах співфінансування в сумі 120 000 грн.  

- залишки освітньої субвенції, що створились на початок року в сумі 333 005 грн 74 
коп, які були спрямовані на капітальні видатки для монтажу протипожежного захисту 
закладів освіти перерозподілити на заробітну плату педагогічним працівникам; 

Виключити з проекту рішення фінансову підтримку КП «Центральний ринок» в сумі 
300 000 грн.. 
 



ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«ЗА» - 8  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
          Надати згоду на: 

1. збільшення доходів у вигляді субвенції з обласного бюджету в сумі – 35 625 600 грн 
та субвенцій з сільських та селищних територіальних громад в сумі 1 794 885 грн; 

2. збільшення видатків спеціального фонду бюджету громади за рахунок державної 
субвенції та спрямувати на капітальний ремонт вулиці Кіровоградське шосе у м. Олександрії 
Кіровоградської області в сумі 35 625 600 грн; 

3. збільшення видатків  загального та спеціального фонду бюджету громади за рахунок 
субвенцій з сільських та селищних територіальних громад та спрямувати на фінансування 
КНП «ЦПМСД Олександрійської районної ради Кіровоградської області» в сумі 1 794 885 
грн; 

4. здійснення перерозподіл залишку освітньої субвенції, що створились на початок 
року, які були спрямовані на капітальні видатки для монтажу протипожежного захисту 
закладів освіти на заробітну плату педагогічним працівникам в сумі 333 005 грн 74 коп; 

5. збільшення видатків спеціального фонду бюджету громади за рахунок залучення 
вільного залишку бюджету громади та спрямувати обласному бюджету на придбання 
щкільного автобуса на умовах співфінансування в сумі  120 000 грн; 

6. виключення з проекту рішення пропонованої раніше фінансової підтримки КП 
«Центральний ринок» в сумі 300 000 грн; 

 
Фінансовому управлінню міської ради провести коригування  проекту рішення 

Олександрійської міської ради, яке винесено на розгляд депутатам «Про внесення змін до 
бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2021  рік». 
 
 
      
Заступник голови комісії             Віталій ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
Секретар комісії       Лариса САВЧЕНКО 


