
 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 листопада  2017 року                  № 228 

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», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 23 грудня              

2016 року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік» затвердити 

розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 05 жовтня        

2017 року № 292-р «Про внесення змін до обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», від 12 жовтня 2017 року № 296-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 20 жовтня  

2017 року № 304-р «Про внесення змін до обсягу медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік», від 20 жовтня 2017 

року № 305-р «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг, житлових субсидій та допомог у жовтні               

2017 року», від 6 листопада 2017 року №318-р «Про перерозподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, житлових 

субсидій та допомог у листопаді 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: 

1) збільшити видатки районного бюджету у сумі 6547,075 тис. грн. 

(загальний фонд – 3581,102 тис. грн., спеціальний фонд – 2965,973 тис. грн. 

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного 

бюджету в сумі 4576,846 тис. грн., за рахунок дотацій та субвенцій з 

сільських, селищних бюджетів у сумі 1970,229 тис. грн.;  

2) збільшити кошти що передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2965,973 тис. грн.; 

3) внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного рішення районної 

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

 

3. Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ  без додатків.           

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 

 

 


