
Протокол № 31 
засідання постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності та інвестиційної діяльності  
 
 

11 липня 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 

Скляренко Василь Іванович-   заступник селищного голови з питань    

діяльності виконавчих органів   

 Шията Валентина Іванівна  -          начальник  фінансового відділу    

селищної ради                                                                                                                             

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Відкриття засідання. 

Савченко Олександр Володимирович – голова постійної    комісії 

  2. Про розгляд листів. 

Савченко Олександр Володимирович - голова постійної   комісії 

 3. Про проект рішення «Про внеесення 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 

 4. 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 голови постійної комісії селищної ради з питань з 

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

«Про розгляд листів»:  
  
-лист департаменту фінансів Кіровоградської обласної військової 

адміністрації від 07 липня 2022 року №22-18/503/0.2201 «Про надання 

компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що 

надаються під час  розміщення в умовах воєнного стану тимчасово 

переміщеним особам» : враховано  
- лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 08 липня 2022 року 

№01-22//672/01 «Про залучення залишків коштів» :враховано 
- лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 08 липня 2022 року 

№01-22//673/01 «Про виділення додаткових коштів» : частково враховано 
- лист КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради від 

08 липня 2022 року №337 «Про виділення коштів» :враховано 
- лист КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради від 

08 липня 2022 року №338 «Про виділення додаткових коштів» :враховано 
-лист ГУ ДСНС України в Кіровоградській області Кропивницьке районне 

управління від 23 червня 2022 року №1063/31-24 «Про виділення коштів під 

програму Цивільного захисту Олександрівської селищної ради» :враховано 
  

-лист 1 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в 

Кіровоградській області від 07 липня 2022 року №01-443/05-22«Про 

виділення субвенції з бюджету територіальної громади державному бюджету 

» : враховано 
-лист Олександрівської селищної ради «Про перерозподіл видатків» 

:враховано  
- лист КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олександрівської селищної ради від 04 липня 2022 року №570 

«Про виділення додаткових коштів» :враховано 
- лист відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 

ради від 04 липня 2022 року №01-09-88/1 «Про додаткове фінансування» 

:враховано 
-лист відділу містобудування, архітектури,житлово-комунального 

господарства та благоустрою   Олександрівської селищної ради від 07 липня 

2022 року №91 «Про внесення змін» :враховано 
 
-лист відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради від 05 

липня 2022 року №189 «Про виділення коштів» :  враховано 
лист відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради від 05 

липня 2022 року №190 «Про виділення коштів» :  враховано 
 

 

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 2022 рік» . 



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

      “утримались”- 0 

прийнято висновки № 138 (додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Інформацію начальника фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради Шиятої Валентини Іванівни Про проект 

рішення « Про внесення змін до рішення селищної ради від  17 грудня 2021 

року № 3138 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік". 
 

 

Виступили:  Марфула М.М., Гусак В.М., Скляренко В.І. 
   
Внесена пропозиція: 1.Внести зміни до обсягу доходів бюджету, 

визначених у додатку 1 до рішення та збільшуються  на 11 118 738 грн, з них: 

 за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду  бюджету  

збільшуються призначення  на  суму  11 112 900 грн, 

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету закладам, 

установам та організаціям для надання компенсації на оплату комунальних 

послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб за березень поточного року  збільшуються  на  5 838 грн. 

Вносяться зміни обсягу видаткової частини, визначених у додатку 3 до 

рішення, а саме збільшуються видатки  на 11 606 171,92  грн, з них: 

 по загальному фонду на 11 006 171,92 грн, 

 по спеціальному фонду на  600 000 грн. 

 Збільшення видаткової частини проведено за рахунок перевиконання 

дохідної частини на 11 112 900 грн, за рахунок дотації з державного бюджету 

для надання компенсації на оплату комунальних послуг на 5 838 грн, та 

залучення залишку освітньої субвенції, який склався на 01.01.2022 року в 

сумі 487 433,92 грн.  

По головному розпоряднику-селищній раді збільшуються видатки по 

загальному фонду на 1 131 500  грн, з них: 

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 700 000 грн,  та направляються на КПКВК МБ 

8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» в сумі 700 000 грн; 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 690 000  грн; 

КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшуються 

видатки на 232 500  грн. 



КПКВК МБ  8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки на 18 000 грн. 

КПКВК МБ 8220  «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення» збільшуються видатки на 41 000 грн; 

КПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

збільшуються видатки на 150 000 грн (для Головного управління ДСНС 

України у Кіровоградській області). 

По головному розпоряднику- відділу освіти селищної ради збільшуються 

видатки по загальному фонду на 7 800 133,92 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на оплату енергоносіїв 400 грн; 

КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки на 

1 408 300 грн, з них: на  оплату енергоносіїв  1 097 800  грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшуються видатки на 5 652 900 грн, з них:  на 

оплату енергоносіїв  4 663 600  грн; 

КПКВК МБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» за рахунок залишку освітньої субвенції 

збільшуються видатки на 487 433,92 (оплата праці та нарахування); 

КПКВК МБ 1070 «Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  збільшуються видатки на            

48 300 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 28 000  грн; 

КПКВК МБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» збільшуються видатки на 35 600 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 

11 200  грн; 

КПКВК МБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

збільшуються видатки на 150 000 грн; 

КПКВК МБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів  за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшуються видатки на  

400 грн, на оплату енергоносіїв; 

КПКВК МБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» збільшуються видатки на  16 800 грн на 

оплату енергоносіїв. 

По головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту 

населення збільшуються видатки по загальному фонду на  655 000 грн, а 

саме: 

КПКВК МБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті» збільшуються видатки на 

100 000 грн; 



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

забезпечення» збільшуються видатки на 555 000 грн. 

 

По головному розпоряднику коштів відділу культури та туризму 

збільшуються видатки по загальному фонду на   820 700 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на 73 500  грн; 

       КПКВК МБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами» збільшуються видатки на 21 000 грн на оплату енергоносіїв; 

КПКВК МБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшуються 

видатки на 225 400 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 50 000  грн; 

КПКВК МБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» 

збільшуються видатки на 7 400 грн; 

КПКВК МБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшуються видатки 

на 480 000 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 80 000  грн; 

КПКВК МБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» збільшуються видатки на 13 400 грн. 

  По  головному розпоряднику коштів відділу молоді та спорту 

збільшуються видатки по загальному фонду на 5 838 грн, а саме: 

КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшуються видатки на  

5 838 грн (дотація на оплату енергоносіїв). 

 По головному розпоряднику коштів відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

збільшуються видатки на 1 193 000  грн, з них: по загальному фонду на                

593 000   грн, по спеціальному фонду на 600 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на 120 500 грн; 

КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» 

збільшуються видатки на 60 000 грн; 

КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

збільшуються видатки на 379 500 грн; 

     КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 

спеціальному фонду збільшуються видатки на 600 000 грн; 

КПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 

ліквідацію КП «Комсервіс» збільшуються видатки на 33 000 грн. 

 



2.Погодити зміни до запропонованого проєкту рішення «Про внесення змін 

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

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік"дати згоду на 

оприлюднення та внести на чергову 33 сесію селищної ради восьмого 

скликання. 

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

      “утримались”- 0 

прийнято висновки № 139 (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  11 липня  2022 року  №138 

смт Олександрівка 
 

Про розгляд листів 

 

 Розглянувши та обговоривши листи та звернення про виділення 

коштів та 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 виділення коштів 

та перерозподіл  видатків 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 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 11 липня 2021   року  №139 

смт Олександрівка 

«Про внеесення 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 проєкт 

рішення « Про внесення змін до рішення селищної ради від  17 грудня 2021 

року № 3138 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік", відповідно до  статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

постійна комісія 
ДІЙШЛА ВИСНОВКУ: 

 1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету, визначених у додатку 1 до 

рішення та збільшуються  на 11 118 738 грн, з них: 

 за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду  бюджету  

збільшуються призначення  на  суму  11 112 900 грн, 

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету закладам, 

установам та організаціям для надання компенсації на оплату комунальних 

послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб за березень поточного року  збільшуються  на  5 838 грн. 

Вносяться зміни обсягу видаткової частини, визначених у додатку 3 до 

рішення, а саме збільшуються видатки  на 11 606 171,92  грн, з них: 

 по загальному фонду на 11 006 171,92 грн, 



 по спеціальному фонду на  600 000 грн. 

 Збільшення видаткової частини проведено за рахунок перевиконання 

дохідної частини на 11 112 900 грн, за рахунок дотації з державного бюджету 

для надання компенсації на оплату комунальних послуг на 5 838 грн, та 

залучення залишку освітньої субвенції, який склався на 01.01.2022 року в 

сумі 487 433,92 грн.  

По головному розпоряднику-селищній раді збільшуються видатки по 

загальному фонду на 1 131 500  грн, з них: 

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 700 000 грн,  та направляються на КПКВК МБ 

8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» в сумі 700 000 грн; 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 690 000  грн; 

КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшуються 

видатки на 232 500  грн. 

КПКВК МБ  8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшуються видатки на 18 000 грн. 

КПКВК МБ 8220  «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення» збільшуються видатки на 41 000 грн; 

КПКВК МБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

збільшуються видатки на 150 000 грн (для Головного управління ДСНС 

України у Кіровоградській області). 

По головному розпоряднику- відділу освіти селищної ради збільшуються 

видатки по загальному фонду на 7 800 133,92 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на оплату енергоносіїв 400 грн; 

КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки на 

1 408 300 грн, з них: на  оплату енергоносіїв  1 097 800  грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшуються видатки на 5 652 900 грн, з них:  на 

оплату енергоносіїв  4 663 600  грн; 

КПКВК МБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» за рахунок залишку освітньої субвенції 

збільшуються видатки на 487 433,92 (оплата праці та нарахування); 

КПКВК МБ 1070 «Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  збільшуються видатки на            

48 300 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 28 000  грн; 



КПКВК МБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» збільшуються видатки на 35 600 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 

11 200  грн; 

КПКВК МБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

збільшуються видатки на 150 000 грн; 

КПКВК МБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів  за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшуються видатки на  

400 грн, на оплату енергоносіїв; 

КПКВК МБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» збільшуються видатки на  16 800 грн на 

оплату енергоносіїв. 

По головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту 

населення збільшуються видатки по загальному фонду на  655 000 грн, а 

саме: 

КПКВК МБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті» збільшуються видатки на 

100 000 грн; 

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

забезпечення» збільшуються видатки на 555 000 грн. 

По головному розпоряднику коштів відділу культури та туризму 

збільшуються видатки по загальному фонду на   820 700 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на 73 500  грн; 

       КПКВК МБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами» збільшуються видатки на 21 000 грн на оплату енергоносіїв; 

КПКВК МБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшуються 

видатки на 225 400 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 50 000  грн; 

КПКВК МБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» 

збільшуються видатки на 7 400 грн; 

КПКВК МБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшуються видатки 

на 480 000 грн, з них: на оплату енергоносіїв на 80 000  грн; 

КПКВК МБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» збільшуються видатки на 13 400 грн. 

  По  головному розпоряднику коштів відділу молоді та спорту 

збільшуються видатки по загальному фонду на 5 838 грн, а саме: 

КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшуються видатки на  

5 838 грн (дотація на оплату енергоносіїв). 

 По головному розпоряднику коштів відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 



збільшуються видатки на 1 193 000  грн, з них: по загальному фонду на                

593 000   грн, по спеціальному фонду на 600 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 0160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшуються 

видатки на 120 500 грн; 

КПКВК МБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» 

збільшуються видатки на 60 000 грн; 

КПКВК МБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

збільшуються видатки на 379 500 грн; 

     КПКВК МБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 

спеціальному фонду збільшуються видатки на 600 000 грн; 

КПКВК МБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 

ліквідацію КП «Комсервіс» збільшуються видатки на 33 000 грн. 

 2. Погодити  зміни до запропонованого проєкту рішення «Про внесення змін 

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

Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік"»  

оприлюднити  проєкт рішення на сайті  селищної ради та внести на чергову 

33  сесію селищної ради восьмого скликання. 
 

Голова  постійної комісії                                                 В. Савченко 


