
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  18  грудня  2020 року                                    № 23 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення районної 

ради від 20 грудня 2019 року №356 «Про 

районний бюджет Новоархангельського 

району на 2020 рік» 

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1 .  За рахунок перевиконання доходної частини за 11 місяців 2020 року 

спрямувати 650000 грн. на видаткову частину районного бюджету. Зміни 

внести до додатків №1, №3 та затвердити додаток №6 у новій редакції. 

 

 2. Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 30 вересня 2020 року № 236-р «Про 

затвердження розподілу субвенції з державного бюджету на проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року». Відповідні зміни внести до додатків 

№1, №3 та затвердити додаток №4 у новій редакції. 

 

 3 .  Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 05  жовтня 2020 року № 242-р «Про розподіл 

субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок  відповідної  субвенції з 

державного бюджету  на лікування хворих (на цукровий та нецукровий 

діабет, на ІV квартал 2020 року)». Відповідні зміни внести до додатків №1, 

№3 та затвердити додаток №4 у новій редакції. 



 4.  Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 20  жовтня 2020 року № 251-р «Про 

затвердження розподілу обсягу іншої субвенції, одержаної від сільських 

бюджетів у сумі 103790 грн». Відповідні зміни внести до додатків №1, №3 та 

затвердити додаток №4, №6 у новій редакції. 

 

 5. Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 29  жовтня 2020 року № 257-р «Про розподіл 

субвенції  з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів 

програми розвитку земельних відносин в області». Відповідні зміни внести 

до додатків №1, №3 та затвердити додаток №4 у новій редакції. 

 

 6. Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 05  листопада 2020 року № 265-р «Про 

збільшення обсягу коштів субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам  на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на 2020 рік у сумі 306281 грн». 

Відповідні зміни внести до додатків №1, №3 та затвердити додаток №4 у 

новій редакції. 

 

 7. Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 10  листопада 2020 року № 266-р «Про 

затвердження розподілу обсягу іншої субвенції, одержаної від сільських 

бюджетів у сумі 119066 грн». Відповідні зміни внести до додатків №1, №3 та 

затвердити додаток №4, №6 у новій редакції. 

 

 8.  Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 19  листопада 2020 року № 278-р «Про 

затвердження розподілу додаткового обсягу та перерозподілу субвенції з 

державного бюджету на підготовку і проведення повторного голосування 15 

та 22 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року». 

Відповідні зміни внести до додатків №1, №3 та затвердити додаток №4 у 

новій редакції. 

 

 9.  Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 02   грудня 2020 року № 287-р «Про 

перенаправлення коштів іншої субвенції, отриманої від сільських рад». 

Відповідні зміни внести до додатку  №3. 

 

 10. Затвердити зміни внесені розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 09   грудня 2020 року № 293-р «Про  

затвердження перерозподілу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 



батьківського піклування, осіб з їх  числа». Відповідні зміни внести до 

додатків №1, №3 та затвердити додаток №4 у новій редакції. 

 

 11. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів внести 

зміни до видаткової частини районного бюджету. Відповідні зміни внести до 

додатку №3, №6. 

 

 12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 
 


