
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 

від 27 червня 2019 року                                                                                       №262
с. Дмитрівка

Про внесення змін до рішення сільської
ради від 19 грудня 2018 року №161
«Про сільський бюджет на 2019 рік»

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24 квітня 2019 року №280-р «Про затвердження 
розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році», 
Дмитрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИЛА:

1. Залучити вільний залишок коштів загального фонду сільського 
бюджету, який склався станом на 01 січня 2019 року, у сумі 649 810 грн. на 
видатки сільського бюджету:

1)  загального фонду у сумі 254 810 грн., а саме по:
0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 50 630 грн. на 
заробітну плату та нарахування на неї;

0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 169 370 
грн., а саме на заробітну плату та нарахування на неї – 88 450 грн., на 
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 55 920 грн., на 
оплату послуг (крім комунальних) – 25 000 грн.

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 34 810 грн. на надання 
субвенції: 

– районному бюджету Знам’янського району – 4 810 грн. для 
фінансування:

районної програми підтримки органів виконавчої влади з питань реалізації 
ними делегованих і владних повноважень у Знам’янському районі на 2019 
– 2020 роки – 2 000 грн. для управління соціального захисту населення на 
поточне утримання;
управління праці і соціального захисту населення – 2 810 грн. на 
оздоровлення дітей у стаціонарних закладах;



–міському бюджету міста Знам’янка – 30 000 для фінансування:
КЗ Знам’янської міської лікарні ім. А.В. Лисенка – 30 000 грн.: на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет.

2) спеціального фонду у сумі 395 000 грн., а саме по:
0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 230 000 

грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 165 000 грн. на надання 

субвенції районному бюджету Знам’янського району на фінансування:
ОНЗ «Дмитрівської ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» – 165 000 грн. на 

капітальний ремонт даху по проекту «Енергоефективні заходи в ОНЗ 
«Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка» Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області в с. Дмитрівка, вул. Поштова, 10 Знам’янського району 
Кіровоградської області. Капітальний ремонт покрівлі та утеплення даху».

2. Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету, визначених 
у додатку 1 до рішення сільської ради від 19 грудня 2018 року №161 «Про 
сільський бюджет на 2019 рік» (додається).

викласти додатки 1, 2, 3, 5 до рішення сільської ради від 19 грудня 2018 
року №161 «Про сільський бюджет на 2019 рік» у новій редакції (додаються);

внести відповідні зміни до показників сільського бюджету, визначених у 
додатку 1 до рішення сільської ради від 12 червня 2019 року №251 «Про 
внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2018 року №161 «Про 
сільський бюджет на 2019 рік» (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань бюджету, фінансів, економічного та соціального 
розвитку (О. Хомовський).

Дмитрівський сільський голова                                          Н. СТИРКУЛЬ


