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РІШЕННЯ 

_________  2019 року                                 смт Гриців                                        ПРОЕКТ            

 

           С. Волошин  

Про  внесення змін до 

бюджету Грицівської 
селищної об’єднаної 
територіальної громади на 

2019 рік 
 

Керуючись п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Українi",  відповідно  
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рiк" та Бюджетного Кодексу 
України, 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 бюджету Грицівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на іншу субвенцію, виділену із загального фонду місцевого бюджету 
Судилківської сільської ради в сумі 44000 гривень. 

2. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду бюджету Грицівської селищної 
об’єднаної територіальної громади на субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету 
Хмельницької області) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 1281000 гривень. 
3. Затвердити вищезгадані трансферти виділені із загального та спеціального фондів 

місцевих бюджетів, з них: 
- іншу субвенцію, виділену із загального фонду місцевого бюджету Судилківської сільської 
ради спрямувавши її комунальній установі «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний 

центр» Грицівської селищної ради на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 28300 
грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 4700 грн, оплату 

послуг (крім комунальних) в сумі 3000 грн., оплату відряджень в сумі 1000 грн., оплату 
електроенергії в сумі 7000 гривень. 
- субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету Хмельницької області) спрямувавши її 

загальноосвітнім навчальним закладам на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (придбання шкільного автобуса для організації підвезення 

учнів оптимізованого закладу освіти (припинення діяльності Орлинецького НВК «ЗНЗ І-ІІ 



ступенів – ДНЗ» в результаті реорганізації шляхом перетворення в комунальну організацію 
«Орлинецький заклад дошкільної освіти») в сумі 1281000 гривень. 
4. Збільшити видатки загального фонду бюджету Грицівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на суму 691100 гривень  вільного залишку бюджетних коштів станом 
на 01.01.2019 року, що є джерелом покриття дефіциту загального фонду бюджету 

Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади та спрямувати їх: 
- загальноосвітнім навчальним закладам на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (співфінансування на придбання шкільного автобуса для 

організації підвезення учнів оптимізованого закладу освіти (припинення діяльності 
Орлинецького НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» в результаті реорганізації шляхом 

перетворення в комунальну організацію «Орлинецький заклад дошкільної освіти») в сумі 
551700 грн.; 
- на виконання «Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики 

злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Грицівської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 роки» в сумі 25000 грн.; 

- на виконання «Цільової Програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та 
об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у 
Грицівській селищній раді на 2018-2022 роки» в сумі 14400 грн.; 

- на виділення іншої субвенції районному бюджету Шепетівського району в сумі 100000 грн. 
на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Шепетівської центральної 

районної лікарні. 
5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Грицівської селищної об’єднаної 
територіальної громади на суму 42197 грн. залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019 

року, що є джерелом покриття дефіциту спеціального фонду бюджету Грицівської селищної 
об’єднаної територіальної громади та спрямувати їх Грицівській селищній раді на придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 42197 грн. 
6. Провести уточнення кошторисних призначень загального фонду бюджету Грицівської 
селищної об’єднаної територіальної громади, зменшивши кошторисні призначення по КПКВ 

0111161 КЕКВ 2610 на суму 1449750,00 грн., КПКВ 0116013 КЕКВ 2610 на суму 24000 грн., 
спрямувавши їх на проведення видатків загального фонду по КПКВ 0111170 КЕКВ 2111 на 

суму 1065815,26 грн., КЕКВ 2120 на суму 244266,17 грн., КЕКВ 2210 на суму 333 грн., КЕКВ 
2240 на суму 2500 грн., КЕКВ 2272 на суму 200 грн., КЕКВ 2273 на суму 16024,30 грн., 
КЕКВ 2610 на суму 92311,27 грн., спеціального фонду по КПКВ 0111020 КЕКВ 3110 на суму 

28300 грн. (співфінансування на придбання шкільного автобуса для організації підвезення 
учнів оптимізованого закладу освіти (припинення діяльності Орлинецького НВК «ЗНЗ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ» в результаті реорганізації шляхом перетворення в комунальну організацію 
«Орлинецький заклад дошкільної освіти»), КПКВ 0116013 КЕКВ 3210 на суму 24000 
гривень. 

7. Провести уточнення кошторисних призначень спеціального фонду бюджету Грицівської 
селищної об’єднаної територіальної громади, збільшивши їх по КПКВ 0118340 КЕКВ 2210 

на суму 30000,06 грн. за рахунок зменшення кошторисних призначень по КПКВ 0116030 
КЕКВ 2210 на суму 30000,06 гривень. 
8. Збільшити профіцит бюджету селищної об’єднаної територіальної громади на суму 604000 

грн, в тому числі загального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади на 
суму 604000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). 
9. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної 
громади на суму 604000 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 604000 гривень. 
10. В зв’язку з цим, внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22 грудня 2018 року № 4 

«Про  бюджет Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та від 31 



січня 2019 року № 5 «Про  внесення змін до бюджету Грицівської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік» наступні зміни: 
10.1. В абзаці першому пункту першого цифру «45124419» замінити на «46449419», 

«44832319» замінити на «44876319» та  цифру «292100» замінити на «1573100». 
10.2. В абзаці другому пункту першого цифру «47277139» замінити на «49335436», 

«46691458» замінити на «46822558», та цифру «585681» замінити на «2512878». 
11. У зв’язку з вищевикладеним по загальному та спеціальному фондах бюджету селищної 
об’єднаної територіальної громади згідно пунктів 10.1; 10.2; додатки 1, 2, 3, 4 рішення сесії 

селищної ради від 22 грудня 2018 року № 4 «Про  бюджет Грицівської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік», додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 31 січня 2019 року № 5 «Про  

внесення змін до бюджету Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 
рік» викласти в новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, що додаються до даного 
рішення. 

12. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
13. 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 
 

 

Підготував 

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 
звітності та фінансів        Волошин С. 
 


