
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  26 червня 2013 року        №  324 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 21 грудня 2012року 

№ 283 «Про районний бюджет на 2013рік» 

 

 На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 78 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 17 травня 2013 року №130-р «Про 

внесення змін до розподілу субвенції з державного бюджету на 2013 рік», від 4 

червня 2013 року №158-р «Про перерозподіл видатків субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

державної допомоги дітям». 

 

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 №291, 26 квітня 2013 року №309, а саме: 

  

- збільшити видатки районного бюджету на 155947 грн. (загальний фонд -

69447 грн., спеціальний фонд – 86500 грн.), у тому числі за рахунок залучення 

вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету у сумі 42100 

грн., що склалися станом на 01 січня 2013 року та субвенції загального фонду 

на виконання заходів обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей, 

молоді та сімей з дітьми у сумі 41947 грн., субвенції  з сільських рад до 

районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування у сумі 61900 

грн. (поточний ремонт Молдовської загальноосвітньої школи у сумі 30000 грн., 

поточний ремонт Молдовської амбулаторії у сумі  31900 грн.), субвенції з 



сільських бюджетів на реалізацію заходів районної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми у сумі 10000 грн.  

 

- внести відповідні зміни до додатків 1, 2, 3 даного рішення; 

 

- викласти додатки 4, 5, 6, 7 до даного рішення у новій редакції. 

 

3. Затвердити додаток 3-1 розподіл видатків районного бюджету на 2013 

рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм до 

рішення «Про районний бюджет на 2013 рік» (додається). 

 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного 

використання майна, приватизації та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 


