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ГРИЦІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

 

Восьма  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 субвенцію, 

виділену з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад в сумі 2123600,00 гривень, централізувавши її, до 

погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України переліку проектів, видатки на які здійснюватимуться 

за рахунок коштів зазначеної субвенції. 

2. Провести уточнення кошторисних призначень загального фонду селищного бюджету  

збільшивши їх по КПКВ 0111010 КЕКВ 2220 на суму 1500,00 грн. за рахунок зменшення 

кошторисних призначень по КПКВ 011010 КЕКВ 2230 на суму 1500,00 гривень. 

3. Збільшити профіцит селищного бюджету на суму 2123600,00грн, в тому числі 

загального фонду селищного бюджету на суму 2123600,00грн, напрямком використання 

якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду). 

4. Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на суму 2123600,00грн, 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) на суму 2123600,00 гривень. 

5. 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» наступні зміни: 

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

«40319,0» замінити на «42442,6», «39940,3» замінити на «42063,9» та  цифру «378,7» 

залишити без змін. 

5.2. В абзаці другому пункту першого цифру «42022,3» замінити на «44145,9», «40908,6» 

залишити без змін, та цифру «1113,7» замінити на «3237,3». 



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

згідно пунктів 5.1; 5.2; 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» та від 21 травня 2018 року № 2 «Про внесення змін до селищного 

бюджету» викласти в новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 що додаються до 

даного рішення. 

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

8. 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 


