ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29 вересня 2017 року

№ 216
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", статті 23, 78 Бюджетного кодексу України,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Відповідно до п. 15 рішення районної ради від 23 грудня 2016 року
№147 «Про районний бюджет на 2017 рік» затвердити розпорядження голови
Голованівської райдержадміністрації від 27 липня 2017 року №207-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 11 серпня
2017 року №223-р «Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій
і допомог
населенню», від 11 серпня 2017 року №224-р «Про внесення змін до обсягів
субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань», від 17 серпня 2017 року №233-р
«Про внесення змін до обсягу бюджетних призначень на 2017 рік», від 28
серпня 2017 року №238-р «Про внесення змін до обсягу бюджетних
призначень відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на 2017
рік», від 25 вересня 2017 року №271-р «Про внесення змін до обсягів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню у вересні 2017 року» (додаються).

2. Визначити управління капітального будівництва Кіровоградської
обласної державної адміністрації замовником робіт з будівництва
дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт.
Голованівськ Кіровоградської області.
3. Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року
№147 «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами), а саме:
- збільшити видатки районного бюджету у сумі
528,972 тис.грн.
(загальний фонд – 123,472 тис.грн., спеціальний фонд – 405,5 тис.грн. в т.ч.
субвенція до обласного бюджету на фінансування робіт з будівництва
дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт.
Голованівськ Кіровоградської області в сумі 50,0 тис.грн.) за рахунок
дотацій та субвенцій з сільських, селищних бюджетів у сумі 392,572 тис.грн.
та субвенції з державного бюджету місцевим на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами;
- збільшити кошти що передаються із загального фонду до
спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 405,5 тис.грн.;
- внести відповідні зміни до додатків
1, 3 до даного рішення
районної ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції (додаються).
4. Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ без додатків.

Голова районної ради

Б.Кучмій

