
Протокол № 26   
засідання постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності та інвестиційної діяльності  
 

30 грудня 2021 року     смт Олександрівка 
 

Склад постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності, інвестиційної діяльності,   -  5 депутатів,   

Присутні: 

голова постійної комісії –   Савченко О.В.       

члени постійної комісії :  Гончаренко Г.К., Гусак В.М., Марфула М.М..            
 

Запрошені: 

Шията Валентина Іванівна –             начальник фінансового відділу  

           Олександрівської селищної  ради 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Відкриття засідання. 

             Савченко Олександр Володимирович – голова постійної   

комісії 
 

          2. Про погодження проекту рішення «Про внесення змін до рішення 

селищної ради від 24 грудня 2020 року №84  «Про бюджет  Олександрівської 

територіальної громади на 2021 рік» 
 

Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної  ради 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Савченка О.В, який повідомив, що:  

- до складу комісії селищної ради з питань з питань бюджету, фінансів, 

власності, інвестиційної діяльності, входить 5 членів комісії, присутні на 

сьогоднішньому засіданні 4 члени комісії, кворум є, засідання комісії є 

правомочним;   

та запропонував розпочати роботу і ознайомив присутніх з порядком 

денним засідання постійної комісії.  

 
Результати голосування:        «ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» -  0 

Приймається 

 

Гончаренко Г.К. -запропонувала обрати секретарем  засідання 

постійної комісії депутата  Марфулу М.М. 

Результати голосування:        

  «ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Приймається 



СЛУХАЛИ: Інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської 

селищної ради Шиятої Валентини Іванівни  «Про погодження  проєкту рішення 

 Про внесення змін до рішення селищної  ради від  24 грудня 2020 року № 

84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік», 

відповідно розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 17 грудня 2021 року №940-р «Про зменшення передбаченого у 

2021 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» та  розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 

2021 року №1693-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» та вносяться зміни до дохідної та 

видаткової частини бюджету, а саме: 

збільшуються доходи селищного бюджету на 1550 715 грн, з них: по 

загальному фонду зменшуються на 249 285 грн по спеціальному фонду 

збільшуються на 1 800 000 грн. 

В цілому збільшуються доходи на 1 300 100 грн, з них: по загальному 

фонду зменшуються на 499 900 грн по спеціальному фонду збільшуються на 

1 800 000 грн.. 

За рахунок внесення змін до обсягів субвенцій вносяться зміни до 

видаткової частини селищного бюджету, а саме: 

по змінах видатки селищного бюджету збільшуються на 1 550 715 грн, з 

них: по загальному фонду зменшуються на 249 285 грн,  по спеціальному 

фонду збільшуються на 1 800 000  грн, з них: 
 

По головному розпоряднику коштів відділу освіти збільшуються на 

1 550 715 грн, з них: по загальному фонду зменшуються на 249 285 грн,  по 

спеціальному фонду збільшуються на 1 800 000  грн, з них: 

КПКВК МБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

зменшуються видатки  на 249 285 грн;  
 

КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» збільшуються видатки спеціального фонду на 1 800 000 грн 

(Капітальний ремонт приміщень Олександрівського закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) №3 Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області  по пров. Зелений, 8 в смт. Олександрівка). 

Вцілому збільшуються видатки на 1 300 100 грн, з них: по загальному 

фонду зменшуються на  499 900 грн, по спеціальному фонду збільшуються на 

1 800 000 грн. 
 

 Внесена пропозиція: Погодити  зміни до оприлюдненого проекту 

рішення «Про внесення змін до рішення селищної  ради від  24 грудня 2020 

року № 84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади 

на 2021 рік»  та внести на чергову 23  сесію селищної ради восьмого 

скликання. 



                

    Результати голосування: “за”- 4 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

Прийнято висновки № 101_ (додається). 

Голова  постійної комісії                                                             О. Савченко 
 
 
Секретар  засідання  постійної комісії                                       М. Марфула 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

ВИСНОВКИ 

від 30 грудня  2021 року  № 101   

смт Олександрівка 
 

Про внесення змін до рішення селищної ради 

від  24 грудня 2020 року  № 84 «Про бюджет Олександрівської 

селищної територіальної громади на 2021 рік»   
 

 Розглянувши та обговоривши інформацію Шиятої  Валентини 

Іванівни– начальника фінансового  відділу   селищної ради «Про внесення 

змін до рішення селищної ради від  24 грудня 2020 року  № 84 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік», постійна 
комісія установила  що відповідно розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 17 грудня 2021 року №940-р «Про 

зменшення передбаченого у 2021 році обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» та  розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року №1693-р «Деякі питання 

розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» та вносяться зміни до дохідної та видаткової частини бюджету, а 

саме:  

збільшуються доходи селищного бюджету на 1550 715 грн, з них: по 

загальному фонду зменшуються на 249 285 грн по спеціальному фонду 

збільшуються на 1 800 000 грн.. 

В цілому збільшуються доходи на 1 300 100 грн, з них: по загальному 

фонду зменшуються на 499 900 грн по спеціальному фонду збільшуються на 

1 800 000 грн.. 

За рахунок внесення змін до обсягів субвенцій вносяться зміни до 

видаткової частини селищного бюджету, а саме: 

по змінах видатки селищного бюджету збільшуються на 1 550 715 грн, з 

них: по загальному фонду зменшуються на 249 285 грн,  по спеціальному 

фонду збільшуються на 1 800 000  грн., з них: 
 

По головному розпоряднику коштів відділу освіти збільшуються на 

1 550 715 грн, з них: по загальному фонду зменшуються на 249 285 грн,  по 

спеціальному фонду збільшуються на 1 800 000  грн., з них: 

КПКВК МБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 



школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

зменшуються видатки  на 249 285 грн;  
 

КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» збільшуються видатки спеціального фонду на 1 800 000 грн 

(Капітальний ремонт приміщень Олександрівського закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) №3 Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області  по пров. Зелений, 8 в смт. Олександрівка). 

Вцілому збільшуються видатки на 1 300 100 грн, з них: по загальному 

фонду зменшуються на  499 900 грн, по спеціальному фонду збільшуються на 

1 800 000 грн. 

         постійна комісія 

     ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
  

  Погодити  зміни до оприлюдненого проєкту рішення «Про внесення 

змін до рішення селищної  ради від  24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік»  та внести на 

чергову 23 сесію селищної ради восьмого скликання. 
 

 

Голова  постійної комісії                                                                 О. Савченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


