
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 27  серпня  2021 року       № 700

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, розпоряджень Кабінету 
міністрів України від 09 червня 2021 року №622-р «Про розподіл у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості», від 21 липня 2021 року №822-р «Деякі 
питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій», розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 22 липня 2021 року №523-р «Про затвердження 
переліку закладів загальної середньої освіти, яким у 2021 році будуть придбані 
ноутбуки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти», Дмитрівська сільська рада 

вирішила:

1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 
3 355 000 гривень за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості у сумі 245 000 гривень та направити на видатки 

загального фонду сільського бюджету по КПКВК 0117540 «Реалізація заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості»;



- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 
180 000 гривень та направити на видатки спеціального фонду сільського 

бюджету по КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

- збільшення власних та закріплених доходів у сумі 2 930 000 гривень та 
направити на видатки:

1) загального фонду сільського бюджету у сумі 392 520 гривень, а саме по 

КПКВК:
0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» у сумі 50 000 гривень;
1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 342 520 гривень.
2) спеціального фонду сільського бюджету у сумі 2 537 480 гривень, а саме 

по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти».

2. Залучити вільний залишок коштів:
-  загального фонду сільського бюджету, що склався станом на 01 січня 

2021 року, у сумі 552 047 гривень та направити на видатки:
1) загального фонду сільського бюджету у сумі 493 852 гривні по КПКВК:

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 287 100 

гривень;
1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 13 000 гривень;
1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 45 000 гривень;
1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 148 752 гривні;
2) спеціального фонду сільського бюджету у сумі 58 195 гривень по 

КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для надання субвенції 
обласному бюджету Кіровоградської області на співфінансування на придбання 
ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної 
середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших 

форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій 

дистанційного навчання.
- спеціального фонду сільського бюджету, що склався станом на 01 січня 

2021 року, у сумі 82 435,43 гривень та направити на видатки 

спеціального фонду сільського бюджету по КПКВК 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».
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


