
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15 липня  2016року                       № 87 

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 17 травня 2016 року №127-р «Про 

затвердження змін до видатків районного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів на 2016 рік», від 27 травня 2016 року №142-

р «Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню», від 29 червня 

2016 року №163-р «Про внесення змін до обсягу субвенцій 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, 

від 10 червня 2016 року №72, а саме: 

- збільшити доходи та видатки  районного бюджету на суму 5927,214  

тис.грн.;  

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

районної ради,  додатки  4, 5 викласти  у новій редакції. 

 

 



- збільшити кошти що передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 1004,350 тис.грн. та 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; 

- викласти додаток 1  до рішення районної ради від 26 лютого 2016 

року №53 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися 

за рахунок бюджету розвитку районного бюджету»  в новій редакції. 

 

3. Викласти в новій редакції  пункт 5 рішення районної ради від 25 

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

 Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного 

бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:  

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

видатки на оплату послуг з охорони комунальних закладів 

культури; 

забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, виробами     

медичного призначення для індивідуального користування. 

 

4. Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ  без додатків. 

 

   

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 


