
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        №  356 

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. Відповідно до пункту 8 рішення районної ради від 21 грудня 2012 року 

№283 «Про районний бюджет на 2013 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 21 жовтня 2013 року №288-р «Про 

затвердження субвенції з державного бюджету на проведення виборів 

Межирічківського сільського голови», від 30 жовтня 2013 року №299-р «Про 

затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів», від 5 листопада 

2013 року №305-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 з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям», від 14 листопада 2013 року №319-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 з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям», від 26 листопада 2013 року №323-р 

«Про перерозподіл видатків субвенції з державного бюджету (пільги на зв’язок, 

проїзд, інші пільги)», від 9 грудня 2013 року №337-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 з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям», від 9 грудня 2013 року №341-р «Про затвердження розподілу 



додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів». 

 

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, від 26 квітня 2013 року №309, від 

26 червня 2013 року №324, від 11 жовтня 2013 року №338 а саме:  

збільшити видатки районного бюджету на 288000 грн. (загальний фонд -

288000 грн.) за рахунок іншої додаткової дотації з сільських бюджетів у сумі 

288000 грн., зменшити видатки районного бюджету за рахунок 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 в сумі 258614 грн.  

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

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

 

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

рік з урахуванням змін внесених станом на 13 грудня 2013 року 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 
 

 

 


