
 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 липня  2017 року                    № 196 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 23 грудня 2016 

року №147    «Про районний 

бюджет на 2017 рік» 

 

 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 23, 78 Бюджетного кодексу України 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відповідно до п. 15 рішення районної ради від 23 грудня 2016 року 

№147 «Про районний бюджет на 2017 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 10 квітня 2017 року №106-р «Про 

затвердження субвенції з державного бюджету  на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань», від 28 квітня 2017 

року №132-р «Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню у 

квітні 2017 року», від 3 травня 2017 року №134-р  «Про перерозподіл 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

позачергових виборів 30 квітня 2017 року», від 16 травня 2017 року №151-р 

«Про перерозподіл видатків районного бюджету на здійснення соціальних 

виплат у травні 2017 року», від 16 червня 2017 року №168-р  «Про внесення 

змін до обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню у червні 2017 року», від 27 

червня 2017 року №184-р «Про затвердження передбаченого у 2017 році 

районному бюджету обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій», від 29 червня 2017 року №189-р «Про внесення змін до 

 

 



обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню у червні 2017 року» (додаються). 

 

2. Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня  2016 року 

№147 «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами),  а саме: 

- збільшити видатки районного бюджету у сумі   9604,765 тис.грн. 

(загальний фонд –  7475,965  тис.грн., спеціальний фонд – 2128,8)  за рахунок   

перевиконання дохідної частини  загального фонду районного бюджету в 

сумі 7507,0 тис.грн, дотацій та субвенцій з сільських, селищних бюджетів у 

сумі 1641,165 тис.грн., за рахунок   залучення вільного залишку коштів 

освітньої субвенції в сумі 439,7 тис.грн та за рахунок   залучення вільного 

залишку коштів медичної субвенції в сумі 16,9 тис.грн загального фонду 

районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року;  

- зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню в сумі 10,1 тис.грн.; 

- збільшити кошти що передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2128,8 тис.грн.; 

- внести  відповідні зміни до додатків   1, 3  до  даного рішення 

районної ради, додатки  2, 4, 5, 6 викласти  у новій редакції (додаються). 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                      Б.Кучмій 
 


