
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДРУГА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 грудня 2015року                 № 17 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 30 січня 2015 року 

№478  «Про районний бюджет на 

2015 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.12 рішення районної ради від 30 січня 2015 року №478 

«Про  районний бюджет на 2015 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від  8 жовтня 2015 року №283-р «Про 

затвердження розподілу додаткової субвенції  з державного бюджету на 

проведення виборів 25 жовтня 2015 року», від 23 жовтня 2015 року №292-р 

«Про затвердження розподілу освітньої та медичної субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам», від 27 жовтня 2015 року №296-р «Про внесення 

змін до обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (пільги на 

зв’язок, проїзд, інші пільги)», від 10 листопада 2015 року №311-р «Про 

внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій  населенню на придбання твердого та  

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу», від 10 листопада 2015 

року №312-р «Про затвердження розподілу додаткової субвенції  з державного 

бюджету для проведення повторного голосування 15 листопада 2015 року», від  

20 листопада 2015 року № 316 «Про внесення змін  до обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій  населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

 

 



споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот», від 26 листопада 2015 року №324-р «Про затвердження розподілу 

освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам», 

від 27 листопада 2015 року №328-р «Про затвердження розподілу 

стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік», 

від 2 грудня 2015 року №333-р «Про внесення змін до обсягів субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам». 

 

 2. Внести зміни до рішення районної ради від 30 січня  2015 року №478 

«Про районний бюджет на 2015рік», з урахування змін внесених рішенням 

районної ради від 30 січня 2015 року №479, від 20 лютого 2015 року №485, від 

3 квітня 2015 року №495, 20 травня 2015 року №505, від 17 липня 2015 року 

№516,  від 25 вересня 2015 року №535, а саме: 

- збільшити видатки районного бюджету у сумі 2734,164 тис.грн. 

(загальний фонд – 2566,477 тис.грн., спеціальний фонд – 167,687 тис.грн.), у 

тому числі по загальному фонду за рахунок збільшення обсягу місцевих 

податків та зборів у сумі 1654,911 тис.грн. та за рахунок залучення вільного 

залишку коштів загального фонду районного бюджету у сумі 962,1 тис.грн; по 

спеціальному фонду за рахунок коштів іншої субвенції  з сільського бюджету в 

сумі 107,777 тис.грн., за рахунок залучення вільного залишку коштів 

спеціального фонду районного бюджету у сумі 9,376 тис.грн. та за рахунок 

передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

в сумі 50,534 грн.: 

- внести  відповідні зміни до додатків  1, 3, 4  до  даного рішення районної 

ради  (додаються); 

- викласти додатки   2, 5, 6 до даного рішення районної ради  у новій 

редакції (додаються). 

 

 

 

Голова районної ради                Б. Кучмій 

 
 

 


