
ДОДАТОК  

ДОДАТОК  

до протоколу засідання 

одинадцятої позачергової сесії  

селищної ради VІІ скликання  

від 26.10.2018р 

.09.2018р. 

ДОДАТОК 1 ради VІІ скли 

 

 

 

ГРИЦІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Шевченка, 2, смт. Гриців, 30455  тел.:34369,34144,34341,e-mail: info@hrytsivrada.gov.ua  

 

Одинадцята  позачергова сесія Грицівської селищної ради VII скликання     

 

РІШЕННЯ 

26 жовтня 2018 року                                смт Гриців                                                    ПРОЕКТ 

 

Про  внесення змін до 

селищного бюджету на 

2018 рік 

 

Відповідно  до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рiк" та 

Бюджетного Кодексу України, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Українi", враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань планування, 

бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і культурного розвитку територіальної 

громади, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Збільшити доходи та видатки загального фонду селищного бюджету на: 

- субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 274271,00 грн.; 

- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 

193012,00 грн.; 

- освітню субвенцію виділену з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 212900,00 

гривень. 

2. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду селищного бюджету на іншу субвенцію, 

виділену із спеціального фонду сільського бюджету в сумі 70000,00 гривень. 

3. Затвердити вищезгадані трансферти виділені із загального та спеціального фондів 

державного та сільського бюджетів, з них: 

3.1. Субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, спрямувавши її на придбання житла особі з числа дітей-

сиріт Пекар Тетяні Василівні, 29.03.1997 року народження, яке знаходиться за адресою:              

м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, буд.6, кв. 72, в сумі 274271,00 гривень. 



3.2. Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 

193012,00 грн. спрямувавши 44748,00 грн. на оплату праці фахівцям за проведення (надання) 

корекційно-розвиткових занять (послуг), 22364,00 грн. на придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку (видатки споживання) Грицівському ліцею та 125900,00 

грн. Шепетівському районному інклюзивно-ресурсному центру Грицівської селищної ради 

на оснащення кабінетів (видатки розвитку). 

3.3. Освітню субвенцію виділену з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 

212900,00 грн. спрямувавши її загальноосвітнім навчальним закладам на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників. 

3.4. Іншу субвенцію, виділену із спеціального фонду сільського бюджету в сумі 70000,00 грн. 

спрямувавши її Грицівській районній лікарні на виготовлення проектно-кошторисної 

документації в сумі 30000,00 грн. та на капітальний ремонт системи опалення в сумі 

40000,00 грн. 

4. Провести уточнення кошторисних призначень загального фонду селищного бюджету  

збільшивши їх по КПКВ 0110150 КЕКВ 2210 на суму 6000,00 грн., КЕКВ 2240 на суму 

7860,00 грн., КЕКВ 2275 на суму 10100,00 грн., КПКВ 0111010 КЕКВ 2275 на суму 3600,00 

грн., КПКВ 0111020 КЕКВ 2240 на суму 500,00 грн., КПКВ 0111090 КЕКВ 2273 на суму 

2800,00 грн., КПКВ 0111100 КЕКВ 2273 на суму 600,00 грн., КПКВ 0113242 КЕКВ 2730 на 

суму 32000,00 грн., КПКВ 0114030 КЕКВ 2273 на суму 8000,00 грн., КПКВ 0114060 КЕКВ 

2275 на суму 8000,00 грн., КПКВ 0116013 КЕКВ 2610 на суму 1646,00 грн., КПКВ 0116014 

КЕКВ 2240 на суму 3000,00 грн., КПКВ 0116020 КЕКВ 2610 на суму 18000,00 грн., КПКВ 

0116030 КЕКВ 2210 на суму 7300,00 грн., КЕКВ 2240 на суму 29000,00 грн., КЕКВ 2273 на 

суму 12000,00 грн. за рахунок зменшення кошторисних призначень по КПКВ 0111010 КЕКВ 

2111 на суму 21480,00 грн., КЕКВ 2120 на суму 4726,00 грн., КПКВ 0111020 КЕКВ 2272 на 

суму 7700,00 грн., КЕКВ 2273 на суму 23400,00 грн., КЕКВ 2275 на суму 11200,00 грн., 

КПКВ 0111090 КЕКВ 2275 на суму 20900,00 грн., КПКВ 0111150 КЕКВ 2111 на суму 

26200,00 грн., КЕКВ 2120 на суму 5800,00 грн., КПКВ 0118700 КЕКВ 9000 на суму 29000,00 

гривень. 

5. Провести уточнення кошторисних призначень спеціального фонду селищного бюджету  

збільшивши їх по КПКВ 0112010 КЕКВ 3210 на суму 36500,00 грн., КПКВ 0114030 КЕКВ 

3110 на суму 4000,00 грн., за рахунок зменшення кошторисних призначень спеціального 

фонду по КПКВ 0111020 КЕКВ 3110 на суму 7953,00 грн., КЕКВ 3132 на суму 10000,00 грн., 

та загального фонду по КПКВ 0111010 КЕКВ 2111 на суму 18480,00 грн., КЕКВ 2120 на 

суму 4067,00 гривень. 

6. Збільшити профіцит селищного бюджету на суму 422718,00 грн., в тому числі загального 

фонду селищного бюджету на суму 422718,00 грн., напрямком використання якого 

визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду). 

7. Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на суму 422718,00 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) на суму 422718,00 гривень. 

8. В зв’язку з цим, внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22 грудня 2017 року № 1 

«Про селищний бюджет на 2018 рік», від 26 січня 2018 року № 1 «Про внесення змін до 

селищного бюджету», від 21 лютого 2018 року № 2 «Про внесення змін до селищного 

бюджету», від 27 березня 2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету», від 21 

травня 2018 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету», від 13 червня 2018 року 

№ 1 «Про внесення змін до селищного бюджету», від 20 липня 2018 року № 4 «Про внесення 

змін до селищного бюджету», від 17 вересня 2018 року № 1 «Про внесення змін до 

селищного бюджету» наступні зміни: 



8.1. В абзаці першому пункту першого загальний обсяг доходів селищного бюджету цифру 

«44588,0» замінити на «45338,2», «44209,3» замінити на «44889,5» та  цифру «378,7» замінити 

на «448,7». 

8.2. В абзаці другому пункту першого цифру «46291,3» замінити на «47041,5», «41745,4» 

замінити на «42002,9», та цифру «4545,9» замінити на «5038,6». 

9. У зв’язку з вищевикладеним по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету 

згідно пунктів 7.1;7.2; додатки 1, 2, 3, 4 рішення сесії селищної ради від  22 грудня 2017 року 

№ 1 «Про селищний бюджет на 2018 рік», додатки 1, 2, 3, 4, 5 від  26 січня 2018 року № 1 

«Про внесення змін до селищного бюджету», від 21 лютого 2018 року № 2 «Про внесення 

змін до селищного бюджету», від 27 березня 2018 року № 1 «Про внесення змін до 

селищного бюджету», від 21 травня 2018 року № 2 «Про внесення змін до селищного 

бюджету», від 13 червня 2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету», від 20 

липня 2018 року № 4 «Про внесення змін до селищного бюджету» та від 17 вересня 2018 

року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету» викласти в новій редакції відповідно 

до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 що додаються до даного рішення. 

10. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і культурного розвитку 

територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) 

 

 

 

 

 

Грицівський  селищний голова                 Л.Тіфенбах 


