
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    «15» грудня  2022 року          м. Мала Виска                                     № 1480 
 

 

Про звернення депутатів Маловисківської  

міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області восьмого скликання до 

депутатів Благовіщенської міської ради 

Голованівського  району Кіровоградської області 

восьмого скликання 

 

 

 

Відповідно до ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись п.4 ст.103 (прим. 2) Бюджетного кодексу України,  враховуючи необхідність у 

поверненні коштів освітньої субвенції за 2021 рік до бюджету Маловисківської міської 

територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області з бюджету 

Благовіщенської міської територіальної громади в зв’язку з помилковим обрахуванням 

освітньої субвенції на 2021 рік, де ЗЗСО Лозуватська, ступінь І-ІІ, кількість дітей, 69, 

класів 9, що є закладом Маловисківської міської територіальної громади (за даними 

ДІСО),  помилково було віднесено до  Благовіщенської територіальної громади 

Голованівського  району Кіровоградської області, міська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернутися до депутатів Благовіщенської міської ради Голованівського  району 

Кіровоградської області щодо повернення коштів освітньої субвенції за 2021 рік, 

помилково направленими до бюджету Благовіщенської міської територіальної 

громади Голованівського  району Кіровоградської області, у сумі 430 530,20 грн. 

(текст звернення додається). 

2. Направити рішення міської ради після набуття ним чинності для оперативного 

реагування  на електронну адресу Благовіщенської міської ради Голованівського  

району Кіровоградської області.  

 

 

 

Міський голова                                                                                            Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 

До депутатів  

Благовіщенської міської ради  

Голованівського  району 

Кіровоградської області 

восьмого скликання  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Маловисківської  міської ради до депутатів  

щодо повернення коштів освітньої субвенції  

за 2021 рік 

 

Ми, депутати Маловисківської міської ради восьмого скликання, звертаємося до 

Вас з проханням про повернення коштів освітньої субвенції за 2021 рік, що помилково 

були віднесені до  Благовіщенської територіальної громади, у сумі 430 530,20 грн. 20 

коп., як було визначено на засіданні постійної комісії Благовіщенської міської ради з 

планування, бюджету, фінансів, та соціально – економічного розвитку, що відбулася 

26.07.2021 року., де розглянуто лист відділу освіти та молоді Благовіщинської міської 

ради з відповідними розрахунками. 

Відповідно п.4 ст.103 (прим. 2) Бюджетного кодексу України залишки коштів 

освітньої субвенції, що склалися на кінець року, зберігаються на рахунках відповідних 

місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді. 

Сума коштів освітньої субвенції на 2021 рік, обрахована відповідно до 

інформаційної довідки Міністерства освіти і науки України щодо розрахунку освітньої 

субвенції на 2021 рік (лист Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2021 року 

№1-11-3775 «Про розрахунок освітньої субвенції на 2021 рік» по закладу ID 14063, назва 

ЗЗСО Лозуватська, ступінь І-ІІ, кількість дітей, 69, класів 9, для Благовіщенської ТГ). 

Кошти освітньої субвенції на ЗЗСО Лозуватська, ступінь І-ІІ,  в 20221 році були 

спрямовані до бюджету Благовіщенської громади Кіровоградської області, в зв’язку з тим, 

ЗЗСО Лозуватська, ступінь І-ІІ, кількість дітей, 69, класів 9, було помилково було 

зараховано до закладів Благовіщенської громади (за даними ДІСО).  

На даний час освітня галузь Маловисківської громади, недоотримавши 

вищевказані  кошти, потребує їх  для забезпечення  потреб у виплаті заробітної плати 

педагогічним працівникам. 

 

 

 

Ухвалено рішенням   

Маловисківської міської ради  

«15» грудня  2022 року № 1480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


