
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ШОСТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 червня 2016року                         № 72 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 25 грудня 2015 

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 25 квітня 2016 року №108-р «Про 

внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню». 

 

2. Внести зміни до рішення  від 25 грудня  2015 року №32 «Про районний 

бюджет на 2016 рік»,  з урахуванням змін внесених рішеннями районної ради 

від 26 лютого 2016 року № 53, від 30 березня 2016 року №57, а саме: 

- збільшити доходи та видатки загального фонду районного бюджету на 

суму 1310,334  тис.грн. у тому числі за рахунок субвенції на утримання об’єктів 

спільного користування з сільських  бюджетів у сумі 968,734 тис.грн., та 

субвенцій з обласного бюджету у сумі 341,6 тис.грн. та зменшити видатки 

спеціального фонду на загальну суму 1963,106 тис.грн. за рахунок зменшення 

субвенцій з обласного бюджету у сумі 3406,600 тис.грн., за рахунок збільшення 

субвенції на утримання об’єктів спільного користування з сільських  бюджетів 

у сумі 1122,846 тис.грн. та за рахунок збільшення інших субвенцій в сумі 

320,648 тис.грн.  

 

 



- внести  відповідні зміни до додатків  1, 2, 3  до  даного рішення районної 

ради,  додаток  4 викласти  у новій редакції. 

 

3. Додаток 1 до рішення від 30 квітня 2016 року №57 «Про внесення змін 

до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року №32 «Про районний бюджет 

на 2016 рік» викласти в новій редакції. 

 

4. Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ  без додатків. 

 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 
 


