
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 17 грудня  2021 року   № 980

с. Дмитрівка

Про внесення змін до рішення 

сільської ради  від 22 грудня 2020 

року №59 «Про бюджет  

Дмитрівської сільської 
територіальної  громади на 2021 рік 

(код бюджету 11514000000)»

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету 

міністрів України від 09 грудня 2021 року №1640-р «Про внесення змін у 

додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. 
№622», розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 26 листопада 2021 року №834-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році», від 

01 грудня 2021 року №874-р «Про затвердження перерозподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа», 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»», від 17 грудня 2021 року №941-р «Про 

внесення змін до деяких видатків обласного бюджету», від 17 грудня 2021 року 

№945-р «Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків за енергоносії у 2021 

році», Дмитрівська сільська рада 

вирішила:

1. Уточнити доходи загального фонду сільського бюджету, а саме:
зменшити за рахунок:



2

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» у сумі 43 695 гривень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я у сумі 15 096 

гривень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості у сумі 125 000 гривень;
збільшити за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 
382 819 гривень;

- дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету у сумі 147 000 гривень.
2. Відповідно до ч.2 ст.57 Бюджетного Кодексу України, у зв’язку з 

відсутністю відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний 

період, залишок коштів загального фонду сільського бюджету у сумі 59 342,43 

гривні та залишок коштів спеціального фонду сільського бюджету у сумі 100 

гривень, що склався станом на 01 січня 2021 року, по коду доходів 41053900 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» перерахувати до загального фонду 

сільського бюджету.
3. Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету, визначених 

у додатках 1, 3 до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 року №59 «Про 

бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 рік (код 

бюджету 11514000000)» (додаються);
викласти додатки 5, 7 до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 року 

№59 «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 рік 

(код бюджету 11514000000)» у новій редакції (додаються);
викласти додатки 2, 6 до рішення сільської ради від 26 лютого 2021 року 

№122 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 року 

№59 «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 рік 

(код бюджету 11514000000)» у новій редакції (додаються).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку сіл громади.

Дмитрівський сільський голова                                         Наталія СТИРКУЛЬ


