ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 23 липня 2019 року

№283
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 10 липня 2019 року №500-р «Деякі питання розподілу у
2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17
липня 2019 року №901-р «Про затвердження переліку об’єктів та заходів,
фінансування яких буде здійснюватися у 2019 році за рахунок передбаченої
обласному бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
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 623 399 грн. на
видатки сільського бюджету загального фонду, а саме по:
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» – 408 300 грн. на здійснення поточних ремонтів;
0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 144 810
грн., а саме на оплату послуг (крім комунальних);
0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 70 289 грн. на надання
субвенції
:

– районному бюджету Знам’янського району – 40 000
фінансування «ФК Дмитрівка» на проведення зборів і змагань;

грн.

для

–міському бюджету міста Знам’янка – 30 289 для фінансування КЗ
Знам’янської міської лікарні ім. А.В. Лисенка на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет –
30 000 грн.; для проведення бактеріологічного обстеження працівників
декретованого контингенту – 289,00 грн.

2. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за рахунок
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 1 316 647 грн. та направити на
відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради для фінансування
Цибулівської філії ОНЗ «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Т.Г.Шевченка».
3. Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету на надання
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 4 553 088 грн. та на надання іншої
субвенції з місцевого бюджету у сумі 2 085 976 грн. та направити на відділ
освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради для фінансування ОНЗ
«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка»,
Дмитрівської філії ОНЗ «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Т.Г.Шевченка» та Макариського НВК ОНЗ «Дмитрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка».
4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня
2019 року №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій», розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 липня 2019 року
№901-р «Про» затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій у сумі 500 000 грн. в частині збільшення доходів загального
фонду сільського бюджету та направити на видатки сільського бюджету
спеціального фонду по КПК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій», а саме на реалізацію проекту «Реконструкція елементів
благоустрою парку по площі Перемоги в селі Дмитрівка Знам’янського району
Кіровоградської області».
5. Зменшити заплановані видатки по КПК 0119770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на надання субвенції КЗ «Знам’янський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» – 11 000 грн. на співфінансування
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській
місцевості щодо забезпечення телемедичним обладнанням Дмитрівської
АЗПСМ на направити на КПК 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів» на вищезазначені цілі.
6. 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 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, 2 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).

7. 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

