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РІШЕННЯ 

_________  2019 року                                 смт Гриців                                        ПРОЕКТ            

 

           Волошин С. 

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, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1965000 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 бюджету Грицівської 

селищної об’єднаної територіальної громади збільшивши їх по КПКВ 0110180 КЕКВ 2210 в 

сумі 60000 грн., КПКВ 0111010 КЕКВ 2210 в сумі 70000 грн., КПКВ 0111020 КЕКВ 2730 в 

сумі 10800 грн., КПКВ 0111090 КЕКВ 2730 в сумі 4600 грн., КПКВ 0111100 КЕКВ 2730 в 

сумі 400 грн., КПКВ 0111162 КЕКВ 2730 в сумі 1810 грн., КПКВ 0113242 КЕКВ 2730 в сумі 

12000 грн., КПКВ 0116014 КЕКВ 2240 в сумі 10000 грн. за рахунок зменшення кошторисних 

призначень по КПКВ 0111020 КЕКВ 2230 в сумі 99610 грн., КЕКВ 2275 в сумі 70000 

гривень. 

3. 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», від 19 березня 2019 року № 2 «Про  внесення змін до 

бюджету Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та від 03 



травня 2019 року № 3 «Про  внесення змін до бюджету Грицівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» наступні зміни: 

3.1. В абзаці першому пункту першого цифру «47038836» замінити на «49003836», 

«45465736» замінити на «47430736» та  цифру «1573100» залишити без змін. 

3.2. В абзаці другому пункту першого цифру «49947253» замінити на «51912253», 

«47044943» замінити на «49009943», та цифру «2902310» залишити без змін». 

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

об’єднаної територіальної громади згідно пунктів 3.1; 3.2; 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», від 19 березня 2019 року № 2 «Про  внесення змін до бюджету Грицівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та від 03 травня 2019 року № 3 «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 

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

6. 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. 
 

 

 


