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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 субвенцію з місцевого бюджету (обласного бюджету Хмельницької області) на 

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

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 243848 гривень; 

- на перевиконання власних надходжень в сумі 345569 грн., з них податку на доходи 

фізичних осіб в сумі 345569 гривень. 

2. Затвердити субвенцію, виділену з місцевого бюджету (обласного бюджету Хмельницької 

області) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  спрямувавши її 

загальноосвітнім навчальним закладам : 

- на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів загальної 

середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної 

середньої освіти, заступників директорів з навчально – виховної (навчальної, виховної) 

роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що 

забезпечує початкову освіту) в сумі 9600 грн.; 

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи в сумі 75685 

грн.; 



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

новими методиками відповідно до Концепції “Нова українська школа” згідно з переліком, 

затвердженим МОН в сумі 62561 грн.; 

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

початкових класів нової української школи в сумі в сумі 96002 гривень. 

3. Перевиконання власних надходжень загального фонду бюджету Грицівської селищної 

об’єднаної територіальної громади в сумі 345569 грн. спрямувати: 

- Грицівській селищній раді на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 20000 грн., для 

проведення ремонтних робіт приміщень, в яких планується розмістити Центр надання 

адміністративних послуг смт. Гриців; 

- закладам дошкільної освіти на оплату електроенергії в сумі 1000 грн.; 

- загальноосвітнім навчальним закладам на оплату електроенергії в сумі 4000 грн., інші 

поточні видатки в сумі 56 грн.; 

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

87337 грн.; 

- комунальній установі «Шепетівський районний інклюзивно-ресурсний центр» Грицівської 

селищної ради на оплату електроенергії в сумі 49657 грн.; 

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

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату в сумі 66950 грн.; 

- на виконання «Програми соціального захисту дітей Грицівської селищної ради на 2018-

2022 роки» в сумі 12120 грн.; 

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

2018-2022 роки» в сумі 13480 грн.; 

- на виконання «Програми зайнятості населення Грицівської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік» в сумі 7640 грн.; 

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в сумі 11709 

грн.; 

- на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в сумі 1620 грн.; 

- на виділення іншої субвенції районному бюджету Шепетівського району в сумі 70000 грн. 

на проведення капітального ремонту приміщення відділення невідкладної допомоги 

Шепетівської центральної районної лікарні. 

4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної 

громади на суму 22400 грн. залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019 року, що є 

джерелом покриття дефіциту спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної 

територіальної громади та спрямувати їх на виконання програми «Охорона навколишнього 

середовища Грицівської селищної ради на 2018-2022 роки» в сумі 22400 гривень. 

5. Провести уточнення кошторисних призначень загального фонду бюджету Грицівської 

селищної об’єднаної територіальної громади : 

- збільшивши їх по КПКВ 0114060 КЕКВ 2240 в сумі 50000 грн. за рахунок зменшення 

кошторисних призначень по КПКВ 0111020 КЕКВ 2275 в сумі 50000 гривень; 

- зменшивши кошторисні призначення по КПКВ 0118700 КЕКВ 9000 в сумі 146560 грн., 

КПКВ 0111020 КЕКВ 2210 в сумі 18667 грн., спрямувавши їх на проведення видатків 

загального фонду по КПКВ 0112010 КЕКВ 2282 в сумі 102443 грн. на співфінансування 

проекту «Впровадження енергоефективних технологій в системі охорони здоров’я 

Грицівської об’єднаної територіальної громади» та спеціального фонду по КПКВ 0111020 

КЕКВ 3110 в сумі 62784 грн., з них 44117 грн. на співфінансування для закупівлі сучасних 

меблів для початкових класів нової української школи. 

6. Провести уточнення кошторисних призначень спеціального фонду бюджету Грицівської 

селищної об’єднаної територіальної громади збільшивши їх по КПКВ 0118340 КЕКВ 2240 на 

суму 20000 грн. за рахунок зменшення кошторисних призначень по КПКВ 0118312 КЕКВ 

2240 на суму 20000 гривень. 



7. Збільшити профіцит бюджету селищної об’єднаної територіальної громади на суму 367032 

грн, в тому числі загального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади на 

суму 367032 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

8. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної 

громади на суму 367032 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 367032 гривень. 

9. 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», від 31 

січня 2019 року № 5 «Про  внесення змін до бюджету Грицівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» та від 19 березня 2019 року № 2 «Про  внесення змін до 

бюджету Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» наступні 

зміни: 

9.1. В абзаці першому пункту першого цифру «46449419» замінити на «47038836», 

«44876319» замінити на «45465736» та  цифру «1573100» залишити без змін 

9.2. В абзаці другому пункту першого цифру «49335436» замінити на «49947253», 

«46822558» замінити на «47044943», та цифру «2512878» замінити на «2902310» 

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

об’єднаної територіальної громади згідно пунктів 9.1; 9.2; 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» та від 19 березня 2019 року № 2 «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 

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 
 

 

Підготував: 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансів        С. Волошин 
 


