ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 26 квітня 2013 року

№ 309
смт. Голованівськ

Про внесення змін до рішення
районної ради від 21 грудня 2012
року №283 «Про районний бюджет
на 2013 рік»
На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Відповідно до п.8 рішення районної ради від 21 грудня 2012 року №283
„Про районний бюджет на 2013 рік” затвердити розпорядження голови
Голованівської райдержадміністрації від 4 березня 2013 року 67-р «Про
внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від
14 січня 2013 року №8-р», від 11 березня 2013 року № 75-р «Про внесення змін
до районного бюджету у 2013 році», від 21 березня 2013 року №80-р «Про
внесення змін до районного бюджету у 2013 році», від 22 березня 2013 року
№81-р «Про затвердження субвенції з бюджету Побузької селищної ради до
районного фонду охорони навколишнього природного середовища», від 27
березня 2013 року №86-р «Про зміни обсягів субвенції з обласного бюджету на
утримання станцій (відділень) швидкої медичної допомоги».
2. Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2012 року № 283
«Про районний бюджет на 2013 рік», з урахуванням змін внесених, рішенням
районної ради від 22 лютого 2013 року №191, а саме:
Збільшити видатки районного бюджету на 1533800 грн. (загальний фонд 359100 грн., спеціальний фонд – 1174700 грн.), у тому числі за рахунок
залучення вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету у
сумі 129200 грн., залишку коштів спеціального фонду районного бюджету у
сумі 10000 грн., що склалися станом на 01 січня 2013 року та додаткової дотації
з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих

бюджетів у сумі 249000грн., субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі
600000 грн., субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів програм
розвитку земельних відносин в області у сумі 190000 грн., субвенції з селищної
ради до районного фонду навколишнього середовища у сумі 355600 грн.
внести відповідні зміни до додатків 1, 2, 3 даного рішення;
викласти додатки 4, 5, 6, 7 до даного рішення у новій редакції.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності та соціальноекономічного розвитку.
Голова районної ради

О.Чушкін

