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Тринадцята  позачергова сесія Грицівської селищної ради VII скликання     

 

РІШЕННЯ 

22 листопада 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 сесія селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

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

- субвенцію, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 650000,00 грн.; 

- на іншу субвенцію, виділену із загального фонду районного бюджету в сумі 6400,00 

гривень; 

- перевиконання власних надходжень в сумі 741280,00 грн., з них податку на доходи 

фізичних осіб в сумі 363500,00 грн., рентної плати в сумі 27500,00 грн., акцизного податку в 

сумі 196900,00 грн., податку на майно в сумі 91880,00 грн., інших надходжень в сумі 

61500,00 гривень. 

2. Затвердити вищезгадані трансферти виділені із державного та районного бюджетів, з них: 

2.1. субвенцію, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 650000,00 грн. 

спрямувавши її на: 

- придбання мультимедійного обладнання для будинку культури в с. Лотівка Грицівської 

селищної ради Шепетівського району Хмельницької області в сумі 50000,00 грн.; 

- придбання дитячого майданчика в с. Мала Шкарівка Грицівської селищної ради 

Полонського району Хмельницької області в сумі 50000,00 грн.; 

- придбання дитячого майданчика в с. Сасанівка Грицівської селищної ради Полонського 

району Хмельницької області в сумі 50000,00 грн.; 

- придбання дитячого майданчика в с. Орлинці Грицівської селищної ради Шепетівського 

району Хмельницької області в сумі 50000,00 грн.; 



- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення с. Микулин Грицівської 

селищної ради Хмельницької області в сумі 50000,00 грн.; 

- придбання твердопаливних котлів для Грицівської районної лікарні Грицівської селищної 

ради Шепетівського району Хмельницької області в сумі 400000,00 грн. 

2.2. іншу субвенцію, виділену з загального фонду районного бюджету в сумі 6400,00 грн., 

спрямувавши її на фінансування статутної діяльності, затвердженого штату та структури 

комунальної установи «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний центр» Грицівської 

селищної ради Шепетівського району Хмельницької області. 

3. Перевиконання власних надходжень загального фонду селищного бюджету в сумі 

741280,00 грн. спрямувати : 

3.1. на виконання інвестиційних проектів, а саме співфінансування в сумі 20400,00 грн., з 

них:  

- придбання мультимедійного обладнання для будинку культури в с. Лотівка Грицівської 

селищної ради Шепетівського району Хмельницької області в сумі 1600,00 грн.; 

- придбання дитячого майданчика в с. Мала Шкарівка Грицівської селищної ради 

Полонського району Хмельницької області в сумі 1600,00 грн.; 

- придбання дитячого майданчика в с. Сасанівка Грицівської селищної ради Полонського 

району Хмельницької області в сумі 1600,00 грн.; 

- придбання дитячого майданчика в с. Орлинці Грицівської селищної ради Шепетівського 

району Хмельницької області в сумі 1600,00 грн.; 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення с. Микулин Грицівської 

селищної ради Хмельницької області в сумі 1600,00 грн.; 

- придбання твердопаливних котлів для Грицівської районної лікарні Грицівської селищної 

ради Шепетівського району Хмельницької області в сумі 12400,00 грн. 

3.2. на виконання «Комплексної програми соціального захисту населення Грицівської 

селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 2018-2020 роки» в сумі 92000,00 грн.; 

3.3. Грицівській районній лікарні на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 200000,00 грн.; 

3.4. на виділення іншої субвенції районному бюджету Шепетівського району в сумі 

421300,00 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Шепетівської 

центральної районної лікарні та в сумі 7580,00 грн. Шепетівському Центру первинної 

медико-санітарної допомоги для надання допомоги хворим нефрологічного профілю 

Грицівської об’єднаної територіальної громади. 

4. Збільшити профіцит селищного бюджету на суму 670400,00 грн., в тому числі загального 

фонду селищного бюджету на суму 670400,00 грн., напрямком використання якого 

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

фонду). 

5. Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на суму 670400,00 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) на суму 670400,00 гривень. 

6. 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», від 26 жовтня 2018 року № 6 «Про внесення змін до селищного 

бюджету» наступні зміни: 

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

«45338,2» замінити на «46735,9», «44889,5» замінити на «46287,2» та  цифру «448,7» залишити 

без змін. 



6.2. В абзаці другому пункту першого цифру «47041,5» замінити на «48439,2», «42002,9» 

замінити на «42730,2», та цифру «5038,6» замінити на «5709,0». 

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

згідно пунктів 6.1;6.2; 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», від 17 вересня 2018 року 

№ 1 «Про внесення змін до селищного бюджету» та від 26 жовтня 2018 року № 6 «Про 

внесення змін до селищного бюджету» викласти в новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 

3, 4, 5, 6 що додаються до даного рішення. 

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

9. Рішення дванадцятої позачергової сесії Грицівської селищної ради VII скликання від 19 

листопада 2018 року № 2 «Про  внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» вважати 

таким, що втратило чинність. 

10. 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 


