
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  6 липня 2018 року                    № 302 

смт. Голованівськ 

   

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 15 грудня 2017 

року № 261 «Про районний бюджет 

на 2018 рік» 

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 15 грудня 2017 

року №261 «Про районний бюджет на 2018 рік» затвердити розпорядження 

голови Голованівської райдержадміністрації від 27 квітня 2018 року №111-р 

«Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у квітні 

2018 року», від  14 травня 2018 року №128-р  «Про розподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році, 

організацію контролю за використанням зазначеної субвенції», від 25 травня 

2018 року №138-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету 

у травні 2018 року», від 12 червня 2018 року №154-р «Про внесення змін до 

обсягу субвенції з державного бюджету у червні 2018 року», від 12 червня 

2018 року №156-р «Про затвердження перерозподілу деяких бюджетних 

призначень відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у червні 

2018 року» (додаються). 

 

2. Внести зміни до рішення районної ради від 15 грудня  2017 року №261 

«Про районний бюджет на 2018 рік» (із змінами),  а саме: 

 



збільшити видатки районного бюджету у сумі 6527,211 тис.грн. 

(загальний фонд –  5223,822 тис.грн., спеціальний фонд – 1303,389 тис.грн.)  

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного 

бюджету в сумі 1783,451 тис.грн., медичної субвенції з державного бюджету 

в сумі 2137,2 тис.грн., та за рахунок дотацій та субвенцій з сільських, 

селищних бюджетів у сумі 2606,560 тис. грн.;  

збільшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) на суму 1303,389  тис.грн.; 

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

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

 

3.  Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ  без додатків. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                           Б. Кучмій 


