
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 жовтня  2019 року                                  № 430 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 14 грудня 2018 року 

№ 355 «Про районний бюджет  

на 2019 рік» 

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Відповідно до п.12 рішення Голованівської районної ради від 14 

грудня 2018 року №355 «Про районний бюджет на 2019 рік» затвердити 

розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 26 червня 

2019 року №173-р «Про внесення змін до субвенції з державного бюджету у 

червні 2019 року», від 11 липня 2019 року №188-р «Про перерозподіл коштів 

у 2019 році», 22 липня 2019 року №196-р «Про розподіл у 2019 році 

субвенції з обласного бюджету сільським бюджетам на реалізацію заходів 

програми розвитку земельних відносин в області», від 31 липня 2019 року 

№207-р «Про затвердження передбаченого у 2019 році районному бюджету 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», від 01 

серпня 2019 року №208-р «Про перерозподіл коштів у 2019 році», від 20 

серпня 2019 року №226-р «Про внесення змін до районного бюджету на 

2019 рік», від 12 вересня 2019 року №242-р «Про перерозподіл субвенції з 

державного бюджету у вересні 2019 року», від 17 вересня 2019 року №246-р 

«Про субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-



сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», від 24 вересня 2019 

року №255-р «Про затвердження обсягу залишку субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти», від 26 вересня 2019 року №259-р «Про 

затвердження обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

у 2019 році» (додаються). 

 

2. Внести зміни до рішення районної ради від 14 грудня  2018 року №355 

«Про районний бюджет на 2019 рік» (із змінами),  а саме: 

збільшити видатки районного бюджету у сумі 1489125 грн. (по 

загальному фонду у сумі 988755 грн., по спеціальному фонду у сумі 500370 

грн.) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за 

рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету в сумі 640585 грн. та 

дотацій і субвенцій з сільських, селищних   бюджетів в сумі 848540 грн.;  

збільшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) на суму 500370 грн.; 

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

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

 

3. Визначити замовником з виконання робіт по об’єкту «Реконструкція 

спортивного майданчику під універсальний майданчик для спортивних ігор із 

штучним покриттям, що розташований по вул.Будівельна, 10-Б смт.Побузьке 

Голованівського району Кіровоградської області» управління капітального 

будівництва облдержадміністрації. 

 

4.  Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ  без додатків. 

 

 

 

Голова районної ради          Б.КУЧМІЙ 

 

 

 


