
 
 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
Засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, 

планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку  
 
14 липня  2022 року                               м. Олександрія 
 Зала засідань виконавчого комітету 
 
Присутні члени комісії: 7 чол. 
Відсутні члени комісії:  2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
                    

1. Про внесення змін до проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади            
на 2022 рік». 
 
СЛУХАЛИ: Про зміну назви проекту рішення та перерозподіл кошів. 
     
ВИСТУПИЛИ: 
  

На підставі звернення командира військової частини А7143 від 13.07.2022 №773   
начальник фінансового управління ЛУКАШОВ Олександр Сергійович запропонував 
врахувати  зміни до проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.12.2021 № 380 «Про  бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 
рік», а саме: 

- Змінити назву проекту рішення з «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.12.2021 № 380 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 
рік» на «Про внесення змін до рішень міської ради від 22.12.2021 № 380, від 15.02.2022         
№ 426»; 

- Пункт 2 рішення міської ради від 15.02.2022 № 426 викласти в новій редакції: 
 «2. Кошти, передбачені за КПКВК МБ 0219800 для Квартирно-експуатаційного відділу 

м. Кропивницький в сумі 600 000 грн, спрямувати для фінансування заходів щодо 
формування, розміщення та матеріально-технічного забезпечення в/ч А7341 Сил 
територіальної оборони України.» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«ЗА» - 07  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
 
 
 
 



ВИРІШИЛИ: 
          Надати згоду на: 

1. Зміну назви проекту рішення з «Про внесення змін до рішення міської ради від 
22.12.2021 № 380 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 
рік» на «Про внесення змін до рішень міської ради від 22.12.2021 № 380, від 15.02.2022         
№ 426»; 

2. Нову редакцію пункту 2 рішення міської ради від 15.02.2022 № 426, а саме: 
 «2. Кошти, передбачені за КПКВК МБ 0219800 для Квартирно-експуатаційного відділу 

м. Кропивницький в сумі 600 000 грн, спрямувати для фінансування заходів щодо 
формування, розміщення та матеріально-технічного забезпечення в/ч А7341 Сил 
територіальної оборони України.» 

 
Фінансовому управлінню міської ради провести коригування  проекту рішення 

Олександрійської міської ради, яке винесено на розгляд депутатам «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік». 
 
 
      
Голови комісії             Віталій ЗАРІЦЬКИЙ 
 
Член комісії       Ірина КОВАЛЬОВА 


