
 

ДОДАТОК  

до протоколу засідання 

сьомої позачергової сесії 

селищної ради VІІ скликання 

від ___________2018р.№____ 

 

 

 

 

ГРИЦІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Шевченка, 2, смт. Гриців, 30455  тел.:34369,34144,34341,e-mail: grytsiv _rada@ukr.net 

 

Сьома  позачергова сесія Грицівської селищної ради VII скликання     
 

РІШЕННЯ 

 

_________ 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 перевиконання 

власних надходжень в сумі 1167000,00 грн., з них податку на доходи фізичних осіб в сумі 

857300,00 грн., єдиного податку в сумі 309700,00 гривень 

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

виділену з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 184023,00 гривень 

3. Перевиконання власних надходжень загального фонду селищного бюджету в сумі 

1167000,00грн спрямувати: 

- загальноосвітнім навчальним закладам на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників в сумі 585300,00грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 3240,00грн, оплату послуг (крім комунальних) в сумі 2000,00грн, на 

капітальний ремонт в сумі 10000,00грн; 

- закладам дошкільної освіти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 13300,00грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування в сумі 8500,00грн; 

- закладу позашкільної освіти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 1400,00грн; 

- для забезпечення діяльності бібліотек на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 1000,00 грн., оплату послуг (крім комунальних) в сумі 2570,00грн, 

здійснення видатків на відрядження в сумі 940,00грн; 



- селищній раді на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 

10600,00грн; 

- на виконання «Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки» в сумі 

81900,00грн; 

- на виконання «Комплексної програми соціального захисту населення Грицівської 

селищної ради на 2018-2020 роки» в сумі 75500,00грн; 

- на виконання «Програми благоустрою населених пунктів Грицівської селищної ради на 

2018-2022 роки» в сумі 35520,00грн; 

- на ремонт та утримання доріг в сумі 100000,00грн; 

- на утримання місцевої пожежної частини в сумі 4480,00грн; 

- на фінансування служби "Соціальний автобус" з перевезення осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату в сумі 50000грн; 

- на виділення іншої субвенції районному бюджету Шепетівського району в сумі 

180750,00гривень 

4. Затвердити субвенцію, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, 

спрямувавши її на :  

- придбання Грицівському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів персонального 

комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з 

витратними матеріалами для початкової школи в сумі 84023,00 гривень; 

- оснащення засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 

математики, мультимедійними засобами навчання Грицівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів в сумі 100000,00 гривень. 

5. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету на суму 149100,00грн 

вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018 року, що є джерелом покриття 

дефіциту загального фонду селищного бюджету та спрямувати їх:  

- селищній раді на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

22640,00грн, оплату послуг (крім комунальних) в сумі 21960,00грн; 

- на виділення іншої субвенції районному бюджету Шепетівського району в сумі 

104500,00грн 

6. Провести уточнення кошторисних призначень загального фонду селищного бюджету: 

- збільшивши їх по КПКВ 0114030 КЕКВ 2111 на суму 41400,00грн, КЕКВ 2120 в сумі 

15600,00грн., КПКВ 0111020 КЕКВ 2220 на суму 4000,00 грн., КЕКВ 2250 на суму 2200,00 

грн., КПКВ 0110180 КЕКВ 2800 на суму 3100,00 грн. за рахунок зменшення кошторисних 

призначень по КПКВ 0114060 КЕКВ 2111 на суму 57000,00 грн., КПКВ 0111020 КЕКВ 

2210 на суму 6200,00 грн., КПКВ 0110150 КЕКВ 2800 на суму 3100,00 грн.; 

- зменшивши  кошторисні призначення медичної субвенції Грицівській районній лікарні  

по КПКВ 0112010 КЕКВ 2282 в сумі 300000,00 грн. спрямувавши їх до районного 

бюджету Шепетівського району КПКВ 0119410 КЕКВ 2620 в сумі 300000,00 гривень 

7. Збільшити профіцит селищного бюджету на суму 68500,00 грн., в тому числі загального 

фонду селищного бюджету на суму 68500,00 грн., напрямком використання якого 

визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

8. Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на суму 68500,00 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) на суму 68500,00 гривень 

9. 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» 

наступні зміни: 



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

«38968,0» замінити на «40319,0», «38773,3» замінити на «39940,3» та  цифру «194,7» 

замінити на «378,7» 

9.2. В абзаці другому пункту першого цифру «40522,2» замінити на «42022,3», «39661,0» 

замінити на «40908,6», та цифру «861,2» замінити на «1113,7» 

 

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

згідно пунктів 9.1; 9.2; 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» та від 27 березня 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 

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

12. 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 


