
Протокол № 33 
засідання постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, 

власності та інвестиційної діяльності  
 
 

08 вересня 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 
 

Скляренко Василь Іванович-   заступник селищного голови з питань      

діяльності виконавчих органів   

 Шията Валентина Іванівна  -          начальник  фінансового відділу    

селищної ради     

Заїченко Андрій Анатолійович -     начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою                                                                                                                             

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Відкриття засідання. 

Савченко Олександр Володимирович – голова постійної    комісії 

  2. Про розгляд листів. 

Савченко Олександр Володимирович - голова постійної   комісії 

 3. Про проєкт 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»:  
  
- розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової 

адміністрації від 09 серпня 2022 року №555-р «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 23 грудня 2022 року № 220 « Про обласний бюджет 

Кіровоградської області на 2022 рік» : враховано  
- лист відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради від 07 

вересня 2022 року №284/01-26 «Про перерозподіл та виділення коштів» 

:враховано 
-лист ГУ ДСНС України в Кіровоградській області 1 Державний пожежно- 

рятувальний загін від 09 серпня2022 року №27 «Про перерозподіл  коштів на 

виконання програми Цивільного захисту Олександрівської селищної ради» 

:враховано 
-лист відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради від 11 серпня 

2022 року №277/01-26 «Про виділення коштів» :враховано 
 

 -лист КЗ «Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони» 

Олександрівської селищної ради від 30.08.22 №112/22 «Про виділення 

коштів»: враховано 
 

-лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 18 серпня 2022 року 

№01-22/799/01 «Про виділення додаткових коштів» : враховано 
 

-лист відділу освіти Олександрівської селищної ради від 12 серпня 2022 року 

№01-22/799/01 «Про спрямування та  перерозподіл коштів по програмі» : 

враховано 
 
 

- лист КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради від 

23серпня 2022 року №442 «Про виділення додаткових коштів» : враховано 
частково 
  

- лист КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олександрівської селищної ради від 07 вересня 2022 року №768 

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

ради від 15 серпня 2022 року №01-09/108/1 «Про надання матеріальної 

допомоги за рішенням сесії селищної ради» : враховано 
- лист відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 

ради від 15 серпня 2022 року №01-09/106/1 «Про додаткове фінансування» : 

враховано 



- лист відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 

ради від 15 серпня 2022 року №01-09/107/1 «Про додаткове фінансування» 

:враховано 
- протокол оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій 

Олександрівської селищної ради  від 15.08.2022 року №69 «Про лист в/ч 

А7374 від 12 серпня 2022 року «Придбання автобусу»» :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 №145  (додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Інформацію начальника фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради Шиятої Валентини Іванівни 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". 
 

 

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

визначених у додатку 1 до рішення та збільшуються  на 2 527 111 грн, з них: 

 за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду  бюджету  

збільшуються призначення  на  суму 2 518 600 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 доходи на   

8 511 грн. 

У зв’язку з внесенням змін до класифікації доходів бюджету, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року 

№ 11 (із змінами), вносяться зміни у додаток 1 по таких кодах класифікації  

доходів: 

ККД 140 40 000 зменшується на 2 100 000 грн; 

ККД 140 40 100 збільшується на 400 000 грн; 

ККД 140 40 200 збільшуються на 1 700 000 грн. 

Вносяться зміни обсягу видаткової частини, визначених у додатку 3 до 

рішення, а саме збільшуються видатки на 2 527 111 грн, з них: 



 по загальному фонду збільшуються на 1 827 111  грн, 

 по спеціальному фонду збільшуються на 700 000  грн. 

 Збільшення видаткової частини проведено за рахунок перевиконання 

дохідної частини на 2 518 600 грн, за рахунок дотації з державного бюджету 

для надання компенсації на оплату комунальних послуг на 8 511 грн, та 

перерозподілу видатків. 

По головному розпоряднику-селищній раді збільшуються видатки  на 

1527 950 грн, з них: по загальному фонду на 727 950 грн,  по спеціальному 

фонду на 800 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 500 000 грн. 

КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшуються 

видатки на 200 000 грн(оплата праці та нарахування по ФАПах). 

КПКВК МБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної 

пожежної охорони» збільшуються видатки на  27 950      грн. 

КПКВК МБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

збільшуються видатки по спеціальному фонду на 800 000 грн. 

По головному розпоряднику коштів відділу освіти збільшуються 

видатки по загальному фонду на 97 704 грн, а саме: 

КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки на 

13 900 грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшуються видатки на  45 604 грн (з них: за 

рахунок дотації на оплату енергоносіїв 6 854 грн). 

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

збільшуються видатки на 38 200 грн. 

По головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту 

населення збільшуються видатки по загальному фонду на 797 000 грн, а 

саме: 

КПКВК МБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги» збільшуються видатки на 297 000 грн; 

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

забезпечення» збільшуються видатки на 500 000 грн. 

На виконання «Комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки» 

надати матеріальну допомогу: Мулявці Вадиму Вікторовичу 10 000 грн; 

Скічко Людмилі Володимирівні на лікування сина Скічко Тимура 2019 р.н. 

10 000 грн. 



По  головному розпоряднику коштів відділу молоді та спорту 

збільшуються видатки  104,457  грн, з них: по загальному фонду 

збільшуються  на 204 457 грн, по спеціальному фонду зменшуються на 

100 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту» збільшуються видатки на 102 800 грн; 

КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшуються видатки 

загального фонду на 101 657 грн, з них: за рахунок перерозподілу 

збільшуються видатки на  100 000 грн,  за рахунок дотації на оплату 

енергоносіїв на 1 657 грн. Видатки по спеціальному фонду зменшуються на 

100 000 грн (по об»єкту"Капітальний ремонт приміщення КЗ «ДЮСШ   

ім.М.П. Іванова» (з виготовленням проєктно-кошторисної документації). 

Вцілому, з урахуванням внесених змін:  

доходи селищного бюджету складають 254 992 749 гривень, у тому 

числі доходи загального фонду селищного бюджету – у сумі                  

252 856 149 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – у 

сумі 2 136 600 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки селищного бюджету складають 269 473 963,97 гривень, у тому 

числі видатки загального фонду селищного бюджету  у сумі                 

260 967 553,85 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету  у 

сумі   8 506 410,12 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі   4 241 852,24 

грн, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі                 

4 241 852,24 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення."; 

        викласти додатки 1,2,3,4,5,6 у новій редакції. 

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 35 сесію селищної ради восьмого 

скликання. 

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

      “утримались”- 0 

прийнято висновки №146  (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  08 серпня  2022 року  №145 

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 08 серпня 2021   року  №146 

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 2 527 111 грн, з них: 

 за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду  бюджету  

збільшуються призначення  на  суму 2 518 600 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 доходи на   

8 511 грн. 

У зв’язку з внесенням змін до класифікації доходів бюджету, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року 



№ 11 (із змінами), вносяться зміни у додаток 1 по таких кодах класифікації  

доходів: 

ККД 140 40 000 зменшується на 2 100 000 грн; 

ККД 140 40 100 збільшується на 400 000 грн; 

ККД 140 40 200 збільшуються на 1 700 000 грн. 

Вносяться зміни обсягу видаткової частини, визначених у додатку 3 до 

рішення, а саме збільшуються видатки на 2 527 111 грн, з них: 

 по загальному фонду збільшуються на 1 827 111  грн, 

 по спеціальному фонду збільшуються на 700 000  грн. 

 Збільшення видаткової частини проведено за рахунок перевиконання 

дохідної частини на 2 518 600 грн, за рахунок дотації з державного бюджету 

для надання компенсації на оплату комунальних послуг на 8 511 грн, та 

перерозподілу видатків. 

По головному розпоряднику-селищній раді збільшуються видатки  на 

1527 950 грн, з них: по загальному фонду на 727 950 грн,  по спеціальному 

фонду на 800 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» збільшуються видатки на 500 000 грн. 

КПКВК МБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшуються 

видатки на 200 000 грн(оплата праці та нарахування по ФАПах). 

КПКВК МБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної 

пожежної охорони» збільшуються видатки на  27 950      грн. 

КПКВК МБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

збільшуються видатки по спеціальному фонду на 800 000 грн. 

По головному розпоряднику коштів відділу освіти збільшуються 

видатки по загальному фонду на 97 704 грн, а саме: 

КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки на 

13 900 грн; 

КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшуються видатки на  45 604 грн (з них: за 

рахунок дотації на оплату енергоносіїв 6 854 грн). 

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

збільшуються видатки на 38 200 грн. 

 



По головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту 

населення збільшуються видатки по загальному фонду на 797 000 грн, а 

саме: 

КПКВК МБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги» збільшуються видатки на 297 000 грн; 

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

забезпечення» збільшуються видатки на 500 000 грн. 

На виконання «Комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки» 

надати матеріальну допомогу: Мулявці Вадиму Вікторовичу 10 000 грн; 

Скічко Людмилі Володимирівні на лікування сина Скічко Тимура 2019 р.н. 

10 000 грн. 

По  головному розпоряднику коштів відділу молоді та спорту 

збільшуються видатки  104,457  грн, з них: по загальному фонду 

збільшуються  на 204 457 грн, по спеціальному фонду зменшуються на 

100 000 грн, а саме: 

КПКВК МБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту» збільшуються видатки на 102 800 грн; 

КПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшуються видатки 

загального фонду на 101 657 грн, з них: за рахунок перерозподілу 

збільшуються видатки на  100 000 грн,  за рахунок дотації на оплату 

енергоносіїв на 1 657 грн. Видатки по спеціальному фонду зменшуються на 

100 000 грн (по об»єкту"Капітальний ремонт приміщення КЗ «ДЮСШ   

ім.М.П. Іванова» (з виготовленням проєктно-кошторисної документації). 

Вцілому, з урахуванням внесених змін:  

доходи селищного бюджету складають 254 992 749 гривень, у тому 

числі доходи загального фонду селищного бюджету – у сумі                  

252 856 149 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – у 

сумі 2 136 600 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки селищного бюджету складають 269 473 963,97 гривень, у тому 

числі видатки загального фонду селищного бюджету  у сумі                 

260 967 553,85 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету  у 

сумі   8 506 410,12 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі   4 241 852,24 

грн, згідно з додатком 2 до цього рішення; 



дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі                 

4 241 852,24 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення."; 

        викласти додатки 1,2,3,4,5,6 у новій редакції. 

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 35 сесію селищної ради восьмого 

скликання. 

 

 

Голова  постійної комісії                                                 В. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 


