
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 липня  2019 року                                           №  408 

смт Голованівськ 

   

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 14 грудня 2018 року 

№ 355 «Про районний бюджет  

на 2019 рік» 

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Відповідно до п.13 рішення районної ради від 14 грудня 2018 року 

№355 «Про районний бюджет на 2019 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 07 травня 2019 року №124-р « Про 

затвердження коштів субвенції з обласного бюджету Кіровоградської області 

районному бюджету Голованівського району на здійснення заходів з 

озеленення», від 13 травня 2019 року №133-р «Про затвердження обсягу 

субвенції з місцевого бюджету  на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету», від 14 травня 2019 року №137-р «Про затвердження субвенції з 

обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 

здоров’я у сільській місцевості», від 04 червня 2019 року №156-р «Про 

перенесення кошторисних призначень та касових видатків по комунальній 

установі «Голованівська центральна районна лікарня», від 06 червня 2019 

року №161-р «Про затвердження субвенції з обласного бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи здоров’я у сільській 

місцевості», від 10 червня 2019 року №163-р  «Про повернення коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у 2019 році», від 21 червня 2019 року №171-р «Про перерозподіл 



коштів у 2019 році», від 25 червня 2019 року №172-р «Про затвердження 

передбаченого у 2019 році районному бюджету обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій», від 26 червня 2019 

року №179-р «Про внесення змін до субвенції з державного бюджету у червні 

2019 року» (додаються). 

 

2. Внести зміни до рішення районної ради від 14 грудня  2018 року №355 

«Про районний бюджет на 2019 рік» (із змінами),  а саме: 

збільшити видатки районного бюджету у сумі 4955522 грн. (по 

загальному фонду у сумі 3851640 грн., по спеціальному фонду у сумі 1103882 

грн.) за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

районного бюджету в сумі 3059100 грн. та дотацій і субвенцій з сільських, 

селищних   бюджетів в сумі 1896422 грн.;  

збільшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) на суму 1048882 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 

 


