
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  18 грудня  2020 року                                   №  26 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

Голованівської районної ради від  20 

грудня 2019 року № 446 «Про 

районний бюджет на 2020 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.14 рішення районної ради від 20 грудня 2019 року 

№446 «Про районний бюджет на 2020 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 25 вересня  2020 року №211-р «Про 

розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету», від 01 жовтня 2020 року №217-

р «Про збільшення обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на освіту та охорону здоров’я у 2020 році», від 06 листопада 2020 

року №245-р «Про додатковий обсяг коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа на 2020 рік», від 10 листопада 2020 

року №246-р «Про перерозподіл видатків відділом освіти, культури, молоді 

та спорту районної державної адміністрації у 2020 році», від 18 листопада 

2020 року №260-р  «Про внесення змін до розподілу видатків районного 

бюджету у листопаді 2020 року», від 25 листопада 2020 року №263-р «Про 

перерозподіл видатків відділом освіти, культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації у 2020 році», від 11 грудня 2020 року №273-р «Про 



перерозподіл видатків районного бюджету за головним розпорядником 

коштів – Голованівська районна державна адміністрація» (додаються). 

       

    2. Внести зміни до рішення районної ради від 20 грудня  2019 року 

№446 «Про районний бюджет на 2020 рік», а саме: 

     

          1) збільшити видатки районного бюджету на суму 1453800 грн.  за 

рахунок залучення вільного залишку коштів загального фонду районного 

бюджету, що склався станом на 1 січня 2020 року в сумі 1453800 грн.;  

2) збільшити кошти що передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 6340 грн.; 

3) внести зміни до додатку   3 до даного рішення районної ради 

(додається); 

4) додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції (додаються). 

 

3.  Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ  без додатків. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 
 

 


