
                                                                                                            
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  19 жовтня 2012 року        № 237 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення  

районної ради від 30 грудня 2011 

року №155 «Про районний бюджет 

на 2012 рік» 

 

На  підставі  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в 

Україні”, статей 23, 78,  93 Бюджетного кодексу України  

 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

    1. Відповідно до п.8 рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №155 «Про  

районний бюджет на 2012 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 22 червня 2012 року №280-р «Про 

затвердження субвенції з обласного бюджету на 2012 рік», від  6 вересня  2012 

року №416-р «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету у 2012 році», 

від 26 вересня 2012 року №450-р « Про затвердження субвенції з обласного 

бюджету на проведення робіт з інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів», від 26 вересня 2012 року №448-р  

«Про перерозподіл субвенції з державного бюджету у 2012 році», від 9 жовтня 

2012 року №480-р «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету у 2012 

році». 

 

 2. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №155 «Про 

районний бюджет на 2012 рік», з урахуванням змін внесених, рішенням 

районної ради від 20 січня 2012 року №161, від 24 лютого 2012року №168, від 

20 квітня 2012 року №184, від 13 липня 2012 року №205, від 31 серпня 2012 

року №234 а саме: 

 - внести  зміни до додатків  1, 2, 3   до рішення районної ради від 30 грудня   

2011 року №155 «Про районний бюджет на 2012 рік», з урахуванням змін 



внесених, рішенням районної ради від 20 січня 2012 року №161, від 24 лютого 

2012 року №168, від 20 квітня 2012 року №184, від 13 липня 2012 року №205, 

від 31 серпня 2012 року №234; 

- передати із загального фонду до спеціального фонду кошти в сумі 250000 грн. 

та внести зміни до додатку 4 до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року 

№155 «Про районний бюджет на 2012 рік», з урахуванням змін внесених, 

рішенням районної ради від 20 січня 2012 року №161, від 24 лютого 2012 року 

№168, від 20 квітня 2012 року №184, від 13 липня 2012 року №205, від 31 

серпня 2012 року №234; 

- внести  зміни до додатку  5, 6, 7  до рішення районної ради від 30 грудня         

2011 року №155 «Про районний бюджет на 2012 рік», з урахуванням змін 

внесених, рішенням районної ради від 20 січня 2012 року №161 та від 24 лютого 

2012 року №168, від 20 квітня 2012 року №184, від 13 липня 2012 року №205, 

від 31 серпня 2012 року №234  виклавши їх в новій редакції. 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 


