
Протокол № 28  
засідання постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності та інвестиційної діяльності  
 
 

12 травня 2022 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 :   Гусак В.М., Марфула М.М..            
 

Запрошені: 

Безпечний Олександр Іванович- голова селищної ради 
 

Половенко Тетяна Іванівна-  секретар селищної ради 

        

Шията Валентина Іванівна –           начальник фінансового відділу   

          Олександрівської селищної  ради 

Найко Ігор Петрович - головний спеціаліст  з питань                  

запобігання та виявлення корупції, 

мобілізаційної роботи та цивільного 

захисту Олександрівської селищної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Відкриття засідання. 

Савченко Олександр Володимирович – голова постійної    комісії 
 

2. Про звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади  за 2021 

рік. 

Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради 
 

   3. Про розгляд листів. 

Савченко Олександр Володимирович - голова постійної   комісії 
 

 4. Про внесення змін до рішення селищної ради від  17 грудня 2021 року № 

3138 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 

рік". 

Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради 

 5. Про затвердження Положення про фінансовий відділ Олександрівської 

селищної ради у новій редакції. 

Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового   відділу 

Олександрівської селищної ради 



6. Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року    № 

3135 «Про затвердження Програми «Оборона» на території Олександрівської 

селищної ради в період 2022-2023 років». 

  Найко Ігор Петрович – головний спеціаліст  з питань                                    

запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи та цивільного 

захисту Олександрівської селищної ради 

7. Різне 

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 3 члени комісії, кворум є, засідання комісії є 

правомочним,та запропонував розпочати роботу і ознайомив присутніх з 

порядком денним засідання постійної комісії.  

 
Результати голосування:        «ЗА» - 3 

«ПРОТИ» - 0 

 «УТРИМАЛИСЬ» -  0 

Приймається 
 

Гусак В.М. -запропонувала обрати секретарем  засідання постійної комісії 

депутата  Марфулу М.М. 

Результати голосування:        «ЗА» - 3 

«ПРОТИ» - 0 

                               «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

2.СЛУХАЛИ: Інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської 

селищної ради Шиятої Валентини Іванівни  Про звіт про виконання бюджету 

селищної територіальної громади  за 2021 рік. 

 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення «Про звіт про 

виконання бюджету селищної територіальної громади  за 2021 рік.» та винести 

на чергову 31 сесію  селищної ради восьмого скликання. 

 

                      Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

прийнято висновки № 108 (додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: Інформацію голови постійної комісії селищної ради з питань з 

питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності Савченка О.В.  

«Про розгляд листів до  проекту рішення «Про внесення змін до рішення 

селищної ради від 17 грудня 2021 року №3138 «Про бюджет  Олександрівської 

територіальної громади на 2022 рік» 
 

Внесена пропозиція:     Пропозиції   викладені в  листах та зверненнях про 

перерозподіл та додаткове виділення коштів з селищного бюджету взяти до 

відома та  врахувати при розгляді проєкту рішення «Про внесення змін до 

рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік». 
 



                   Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

Прийнято висновки № 109 (додається) 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Інформацію начальника фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради Шиятої Валентини Іванівни Про внесення змін 

до рішення селищної ради від  17 грудня 2021 року № 3138 "Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік". 
 

 Виступили:   Гусак В.М.   

   Внесена пропозиція: Внести зміни до оприлюдненого проєкту рішення 

«Про внесення змін до рішення селищної  ради від  12 грудня 2021 року № 

3138 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 

рік»  а саме:    

 По головному розпоряднику- селищній раді зменшуються видатки 

на   400 000 грн, з них: по загальному фонду зменшуються на  400 000 грн, а 

саме: 

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшуються 

видатки на 15 000 грн; 

КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки на 15 000 грн; 

     КПКВК МБ 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення» зменшуються видатки на 600 000 грн. 

     КПКВК МБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

збільшуються видатки збільшуються видатки на 200 000 грн. 

      

 По головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту 

населення збільшуються видатки на   400 000 грн, з них: по загальному фонду 

на  400 000 грн, а саме: 

         КПКВК МБ 3242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» збільшуються видатки на 400 000 грн (на надання одноразової 

допомоги на поховання загиблих у війні Збройних сил України).   
  

 
 

                     Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

рийнято висновки №110  (додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: Інформацію Інформацію начальника фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради Шиятої Валентини Іванівни Про затвердження 

Положення про фінансовий відділ Олександрівської селищної ради у новій 

редакції. 
 

 Виступили:  Савченко О.В .. 



   Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення « Про 

затвердження Положення про фінансовий відділ Олександрівської селищної 

ради у новій редакції» та внести на чергову 31 сесію селищної ради восьмого 

скликання. 
 

                      Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

прийнято висновки № 111  (додається). 

6.СЛУХАЛИ: Інформацію Найка Ігоря Петровича – головного спеціаліста  з 

питань запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи та цивільного 

захисту Олександрівської селищної ради Про внесення змін до рішення 

селищної ради від 17 грудня 2021 року  № 3135 «Про затвердження Програми 

«Оборона» на території Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 

років». 

 

Внесена пропозиція: Погодити запропонований проєкт рішення «Про 

затвердження Програми «Оборона» на території Олександрівської селищної 

ради в період 2022-2023 років» та внести на чергову 31 сесію селищної ради 

восьмого скликання. 

                       Результати голосування: “за”- 3 
      “проти”-0 

      “утримались”- 0 

прийнято висновки № 112 (додається). 

 

 

Голова  постійної комісії                                                 В. Савченко 

 

Секретар 

засідання постійної комісії                                              М. Марфула 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 12 травня  2022 року  № 108 

смт Олександрівка 

 

 Про звіт про виконання бюджету селищної 

 територіальної громади за 2021 рік 

 

 

Розглянувши та обговоривши Шиятої  Валентини Іванівни– начальника 

фінансового  відділу   селищної ради Про звіт про виконання бюджету селищної 

 територіальної громади за 2021 рік та відповідно до  статті 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

постійна комісія 

     ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 
 Погодити запропонований проєкт рішення «Про звіт про виконання 

бюджету селищної територіальної громади за 2021 рік»  та внести на чергову 31 

сесію селищної ради восьмого скликання. 

 

                 
Голова постійної комісії                               О. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 12 травня  2021 року  № 109 

смт Олександрівка 

Про розгляд листів  

 

 Розглянувши та обговоривши листи та звернення про перерозподіл 

видатків  селищного бюджету відповідно до статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
  

постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
  

  Пропозиції   викладені в  листах та зверненнях про перерозподіл  видатків 

селищного бюджету взяти до відома та  врахувати при розгляді проєкту рішення 

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2022 року № 3138 

«Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік». 
 

  

                   
Голова постійної комісії                               О. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 12 травня  2022 року  № 110 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до рішення селищної ради 

від  17 грудня 2021 року  № 3138 «Про бюджет Олександрівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік»   

 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію Шиятої  Валентини Іванівни– 

начальника фінансового  відділу   селищної ради «Про внесення змін до рішення 

селищної ради від  17 грудня 2021 року  №3138 «Про бюджет Олександрівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік», постійна комісія установила,  
що необхідно внести зміни до оприлюдненого  проекту рішення селищної ради,  

а саме :  

По головному розпоряднику- селищній раді зменшуються видатки на   

400 000 грн, з них: по загальному фонду зменшуються на  400 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшуються 

видатки на 15 000 грн; 

КПКВК МБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки на 15 000 грн; 

     КПКВК МБ 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення» зменшуються видатки на 600 000 грн. 

     КПКВК МБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

збільшуються видатки збільшуються видатки на 200 000 грн. 

      

 По головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту 

населення збільшуються видатки на   400 000 грн, з них: по загальному фонду на  

400 000 грн, а саме: 

         КПКВК МБ 3242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» збільшуються видатки на 400 000 грн (на надання одноразової 

допомоги на поховання загиблих у війні Збройних сил України)   
  

 



постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

  Погодити  зміни до оприлюдненого проєкту рішення «Про внесення змін 

до рішення селищної  ради від  17 грудня 2021 року № 3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік»  та внести на 

чергову 31 сесію селищної ради восьмого скликання. 

 

 

Голова  постійної комісії                                                                 О. Савченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 12 травня  2022 року  № 111 

смт Олександрівка 

 

 Про затвердження Положення про фінансовий 

 відділ Олександрівської селищної ради у новій редакції 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію  Шиятої  Валентини Іванівни– 

начальника фінансового  відділу   селищної ради «Про затвердження Положення 

про фінансовий відділ Олександрівської селищної ради у новій редакції» та 

відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
постійна комісія 

     ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
 

Погодити запропонований проєкт рішення «Про затвердження Положення 

про фінансовий відділ Олександрівської селищної ради у новій редакції»  та 

внести на чергову 31 сесію селищної ради восьмого скликання. 

 

 

                 
Голова постійної комісії                               О. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРОПИВНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ВЛАСНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

ВИСНОВКИ 

від 12 травня  2022 року  № 112 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до рішення селищної ради 

від 17 грудня 2021 року  № 3135 «Про затвердження Програми «Оборона» 

на території Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 років 

 

 

 Розглянувши та обговоривши інформацію Найка Ігоря Петровича – 

головного спеціаліста  з питань запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту Олександрівської селищної ради Про внесення змін 

до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року  № 3135 «Про затвердження 

Програми «Оборона» на території Олександрівської селищної ради в період 2022-

2023 років» та відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

постійна комісія 

ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 
  

 Погодити запропонований проект рішенн «Про внесення змін до 

рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року  № 3135 «Про затвердження 

Програми «Оборона» на території Олександрівської селищної ради в період 2022-

2023 років» рішення внести на чергову 31 сесію селищної ради восьмого 

скликання. 

                   
Голова постійної комісії                               О. Савченко 

 

 

 


