
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

(друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 грудня  2020 року                                   №  21 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 17 грудня 2019 року  

№ 331 "Про районний бюджет  

Гайворонського району на 2020 рік" 

код бюджету (11303200000) 

 
 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статей 78, 101, пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного кодексу України,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до доходів районного бюджету на 2020 рік, визначених у 

додатку 1 до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 331 "Про 

районний бюджет Гайворонського району на 2020 рік" згідно з додатком 1 до 

цього рішення. 

2. Внести зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2020 рік, 

визначених у додатку 2 до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року  № 

331 "Про районний бюджет Гайворонського району на 2020 рік" згідно з 

додатком 3 до цього рішення. 

3. Внести зміни до додатку 4 рішення районної ради від 17 грудня  2019 

року  № 331 "Про районний бюджет Гайворонського району на 2020 рік" 

згідно з додатком 4 до цього рішення. 



4. Внести зміни до додатку 5 рішення районної ради від 17 грудня 2019 

року № 331 "Про районний бюджет Гайворонського району на 2020 рік" 

згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

6. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації: 

від 02 листопада 2020 року № 250-р "Про збільшення обсягу субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

у 2020 році"; 

від 18 листопада 2020 року № 265-р "Про затвердження обсягу субвенції 

з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у 2020 році"; 

від 14 грудня 2020 року № 276-р "Про внесення змін до обсягів 

субвенцій з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та обсягів 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у 2020 році". 

 

7. 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 
 


