
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 02 квітня 2021 року                                                                                      №291 

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 17 березня 2021 року №199-р «Про перерозподіл обсягу 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році», 
сільська рада  
 

вирішила: 
  

1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за рахунок 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 3 745 700 
гривень та направити на видатки загального фонду сільського бюджету по 
КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» на заробітну плату та нарахування на неї. 

2. Залучити вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету 

за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що склався станом на 01 січня 2021 року у 
сумі 15 966,13 гривень та направити на видатки загального фонду сільського 
бюджету по КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» на здійснення видатків 
на заробітну плату з нарахуваннями. 

3. Залучити вільний залишок коштів загального фонду сільського 
бюджету, що склався станом на 01 січня 2021 року, у сумі 103 570 гривень та 
направити на видатки сільського бюджету: 

– загального фонду у сумі 70 306 гривень, а саме по КПКВК: 
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 59 200 гривень на 

надання субвенції міському бюджету Знам’янської міської територіальної 
громади для фінансування КНП «Знам’янський міський центр первинної 



медико-санітарної допомоги» Знам’янської міської ради для виплати заробітної 
плати та нарахування на неї медичному працівнику Плосківського ФП; 

3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів» у сумі 11 106 
гривень на надання субвенції Кропивницькому районному управлінню поліції 
Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області для 

фінансування програми «Безпечне село» на 2020-2021 роки на здійснення 
затверджених програмою заходів, а саме для придбання комплектуючих та для 
оплати послуг з проведення поточного ремонту та технічного обслуговування 
службових автомобілів поліцейських офіцерів громади, що обслуговують 
територію Дмитрівської територіальної громади; 

–  спеціального фонду у сумі 33 264 гривні, а саме по КПКВК 1014060 
«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та інших клубних закладів» на розробку робочого проекту «Відновлення 
(реконструкція) спортивного майданчику для роллер-скейтингу біля 
Дмитрівського сільського будинку культури по площі Перемоги, 12  в 
с.Дмитрівка Кропивницького району Кіровоградської області» та проведення 
експертизи даного проекту. 

4. 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). 

5. 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                                               Н.СТИРКУЛЬ 


