
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 березня  2016року                 № 57 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 25 грудня 

2015року року №32    «Про 

районний бюджет на 2016 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.12 рішення районної ради від 25 грудня 2015 року №32 

«Про  районний бюджет на 2016 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 27 січня 2016 року №35-р «Про 

затвердження перерозподілу деяких бюджетних призначень відділу освіти, 

молоді та спорту райдержадміністрації на 2016 рік». 

 

2. Збільшити видатки районного бюджету у сумі 11209,028 тис.грн. 

(загальний фонд – 6078,778 тис.грн., спеціальний фонд – 5130,250 тис.грн.), у 

тому числі за рахунок освітньої субвенції у сумі 3962,5 тис.грн, медичної 

субвенції у сумі 341,6 тис.грн,  субвенції на утримання об’єктів спільного 

користування з сільських  бюджетів у сумі 3628,238 тис.грн., за рахунок 

залучення вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, що 

склався станом на 1 січня 2016 року в сумі 3270,852 тис.грн.(додаток 1) та  за 

рахунок інших додаткових дотацій у сумі 5,838 тис.грн.    

   

3. Внести  відповідні зміни до додатків  1, 2, 3  до  рішення районної ради  

від 25 грудня  2015 року №32 «Про районний бюджет на 2016рік»,  з 

 

 



урахуванням змін внесених рішенням районної ради від 26 лютого 2016 року 

№53  (додаються), додатки  4, 5 викласти  у новій редакції (додаються). 

 

4. Викласти в новій редакції підпункт 2 пункту 12 рішення районної ради  

від 25 грудня  2015 року №32 «Про районний бюджет на 2016рік»: 

«затверджувати протягом року,  у разі внесення змін розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації та рішенням обласної ради, за 

погодженням з постійною комісією районної ради  з питань бюджету, фінансів, 

управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку, 

використання медичної  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,  

цільові кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет з 

наступним їх затвердженням районною радою». 

   

 

 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 
 

 


