
                                                                                                       
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  11 жовтня  2013 року        № 338  

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», статті 78 Бюджетного кодексу України, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. 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, від 26 квітня 2013 року №309, від 

26 червня 2013 року №324, а саме:  

збільшити видатки районного бюджету на 171827 грн. (загальний фонд -

149078 грн., спеціальний фонд – 22749 грн.), у тому числі за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 132000 грн.,  субвенції з 

обласного бюджету на придбання шкільних меблів (парт, стільців) для 

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до обласної програми на 2011-

2015 роки «Шкільна парта» у сумі 17078 грн., субвенції спеціального фонду з 

селищних рад до районного бюджету на співфінансування  субвенції з 

державного бюджету на соціально-економічний розвиток у сумі 22749 грн.  

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

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

 



2.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати 

право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України: 

позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 

періоду;  

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному 

періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених 

у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без 

нарахування відсотків за користування цими коштами. 

 

3. 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 
 


