
 

 

 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 грудня 2020 року         № 23  

с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 18 грудня 2019 року №551«Про сільський бюджет 
Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік (код бюджету 11514000000)» 

  

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 листопада 2020 
року №778-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа»», Дмитрівська сільська 
рада  

вирішила: 

1.  Зменшити доходи загального фонду сільського бюджету за рахунок 
зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» у сумі 8 655 грн. 

2. Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету, 
визначених у додатках 1, 2 до рішення сільської ради від 18 грудня 2019 
року №551 «Про сільський бюджет Дмитрівської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 11514000000)» 
(додаються); 

викласти додатки 1, 2 до рішення сільської ради від 21 лютого 2020 
року №625 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2019 
року №551 «Про сільський бюджет Дмитрівської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 11514000000)» у новій 
редакції (додаються). 

3.  Затвердити розпорядження сільського голови від 21 грудня 2020 року 
№554-р «Про внесення змін до кошторисних призначень». 
  



 

 

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                                       Н. СТИРКУЛЬ 
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