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Дев’ята  позачергова сесія Грицівської селищної ради VII скликання     
 

РІШЕННЯ 

___ липня 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 забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 279194,00 

грн.; 

- медичну субвенцію виділену з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 491400,00 

грн.; 

- перевиконання власних надходжень в сумі 1374800,00 грн., з них податку на доходи 

фізичних осіб в сумі 879000,00 грн., рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в сумі 43000,00 грн., акцизного податку в сумі 32400,00 грн., єдиного податку в сумі 

420400,00 гривень. 

2. Затвердити субвенцію, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» спрямувавши її загальноосвітнім навчальним закладам : 

- на відрядження вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної 

середньої освіти для підвищення кваліфікації в сумі 19440,00 грн.; 

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи в сумі 

83479,00 грн.; 

- на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за 

новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 



реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року в 

сумі 111373,00 грн.; 

- на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів нової української школи в сумі 64902,00 гривень; 

3. Затвердити медичну субвенцію виділену з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 

491400,00 грн. спрямувавши її до районного бюджету Шепетівського району в сумі 

491400,00 грн. на утримання Шепетівського Центру первинної медико-санітарної допомоги. 

4. Затвердити субвенцію, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 2123600,00 гривень, 

спрямувавши її на фінансування погодженого Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України переліку проектів, а саме :  

- «Капітальний ремонт Грицівського ясла-садок «центр розвитку» по вул. Шевченка, 4, в смт. 

Гриців Шепетівського району Хмельницької області» в сумі 961892,00 грн.; 

- «Розроблення містобудівної документації (генеральний план, план зонування) смт. Гриців 

та с. Корпилівка» в сумі 181834,00 грн.; 

- «Придбання шкільного автобусу для потреб закладів освіти Грицівської об’єднаної 

територіальної громади» в сумі 979874,00 гривень. 

5. Перевиконання власних надходжень загального фонду селищного бюджету в сумі 

1374800,00 грн. спрямувати: 

- закладам дошкільної освіти на оплату електроенергії в сумі 90000,00 грн., оплату інших 

енергоносіїв в сумі 45000,00 грн.; 

- загальноосвітнім навчальним закладам на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 9000,00 грн., оплату природного газу в сумі 90000,00 грн., придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 911700 грн. (придбання 

шкільного автобусу в сумі 870126,00 грн., співфінансування для закупівлі сучасних меблів 

для початкових класів нової української школи в сумі 41574,00 грн.); 

- на виконання «Програми соціально – економічного розвитку Грицівської селищної ради 

(об’єднаної територіальної громади) на 2018-2020 роки» в сумі 125000,00 грн.; 

- на виконання «Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території Грицівської селищної ради на 2018-2022  

роки» в сумі 4100,00 грн.; 

- на виділення іншої субвенції районному бюджету Шепетівського району в сумі 100000,00 

гривень на пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет, які проживають на 

території Грицівської об’єднаної територіальної громади. 

6. Провести уточнення кошторисних призначень загального фонду селищного бюджету  

збільшивши їх по КПКВ 0111010 КЕКВ 2210 на суму 21820,00 грн., КПКВ 0111020 КЕКВ 

2273 на суму 80000,00 грн., КПКВ 0113105 КЕКВ 2240 на суму 1600,00 грн., КЕКВ 2273 на 

суму 160,00 грн., КПКВ 0117680 КЕКВ 2800 на суму 3100,00 грн. за рахунок зменшення 

кошторисних призначень по КПКВ 0111010 КЕКВ 2230 на суму 21820,00 грн., КПКВ 

0111020 КЕКВ 2275 на суму 80000,00 грн., КПКВ 0113105 КЕКВ 2111 на суму 1300,00 грн., 

КЕКВ 2210 на суму 300,00 грн., КЕКВ 2272 на суму 160,00 грн., КПКВ 0110180 КЕКВ 2800 

на суму 3100,00 гривень. 

7. Збільшити профіцит селищного бюджету на суму 1296454,00 грн., в тому числі загального 

фонду селищного бюджету на суму 1296454,00 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 1296454,00 грн, 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) на суму 1296454,00 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», від 21 

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

1 «Про внесення змін до селищного бюджету» наступні зміни: 

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

«42442,6» замінити на «44588,0», «42063,9» замінити на «44209,3» та  цифру «378,7» залишити 

без змін. 

9.2. В абзаці другому пункту першого цифру «44145,9» замінити на «46291,3», «40908,6» 

замінити на «41757,5», та цифру «3237,3» замінити на «4533,8». 

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

бюджету», від 21 травня 2018 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету» та від 13 

червня 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 


