
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 липня  2019 року                                            № 414 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін і доповнень 

до Програми  економічного і соціального  

розвитку Голованівського району  

на 2019 рік 

 

          Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  з 

метою забезпечення належного виконання заходів програми економічного і 

соціального розвитку Голованівського району у 2019 році, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни і доповнення  до програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2019 рік, затвердженої рішенням 

районної ради  від 14 грудня 2018 року №352 ( з урахуванням змін внесених 

рішеннями районної ради від 25 січня 2019 року № 364, від 05 квітня 2019 

року № 383, від 13 червня 2019 року № 394), а саме, 

         1.1. Додаток «Перелік державних, галузевих та цільових програм, які 

будуть діяти в рамках програми економічного і соціального  розвитку 

Голованівського району на 2019 рік доповнити пунктами 53 та 54 (Додаток 1) 

         1.2. Додаток «Перелік будов, спорудження яких передбачається  у  

2019-2021  роках за  рахунок усіх  джерел  фінансування по Голованівському 

району»  доповнити пунктом 26 (Додаток 2). 

 

 

 

 Голова районної ради                                                                Б.КУЧМІЙ 



                                                                  Додаток 1  

               до рішення Голованівської  

               районної ради  

               від 05 липня 2019 року № 414  

         
ПЕРЕЛІК 

державних, галузевих та цільових програм, які будуть діяти в рамках програми соціально-економічного розвитку 

 Голованівського району на 2019 рік 

 

№ 

п/п 
Назва програми 

Термін 

викона

ння 

Відповідальні за 

забезпечення реалізації 

програм 

Фінансове забезпечення (тис.грн. ) Результат впровадження 

Всього за 

рахунок 

усіх 

джерел 

фінансува

ння 

у тому числі за рахунок 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюд

жет 

місцев

ий 

бюдже

т 

інших 

джерел 

фінансува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 Капітальний ремонт 

даху адміністративної  

будівлі за адресою: 

вул. Покровська,2 в 

смт.Голованівськ  

Кіровоградської області 
 

2019 р. Б.КУЧМІЙ 

 

Голованівська районна 

рада  

 

Фінансове управління  

райдержадміністрації  

 

300,0 0 0 300,0 0 Проведення капітального 

ремонту даху  

приміщення з метою 

розміщення службових 

кабінетів для працівників 

органів виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування  

54 Виділення коштів з 

районного бюджету 

сільським та селищним 

бюджетам для 

вирішення соціально- 

економічних проблем та 

потреб 

2019 р. Б.КУЧМІЙ 

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ 

 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

 

Сільські та селищні ради  

3000,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 З метою розвитку 

територійё 

 

 

 

 



                                                                                                              Додаток 2 

            до рішення Голованівської  

                                                                                      районної ради від 05 липня 2019 року № 414 

 

 

       

 

Перелік  

будов, спорудження яких передбачається у 2019-2021  роках за рахунок усіх джерел фінансування  

по Голованівському району  

№ 

п/п 

Назва об'єкта (заходу), 

його місцезнаходження 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис.грн. 

  

Пропозиції 

щодо 

фінансування 

у 2019 р., тис. 

грн. 

з 

місцевого 

бюджету 

Рік початку та 

закінчення 

будівництва 

(реконструкції, 

капітального 

ремонту) 

Дата, № 

рішення про 

затвердження 

ПКД (проекту), 

ким 

затверджено 

Інформація щодо 

проведення державної 

експертизи 

Керівник 

організації, 

телефон 

Примітка 

    
Загальна 

вартість 

Залишок 

на 

01.01.2019 

з державного 

бюджету 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 

Капітальний ремонт 

даху адміністративної  

будівлі за адресою: 

вул. Покровська,2 в 

смт.Голованівськ 

Кіровоградської 

області 

 

300,0 300,0 0,0 300,0 2019 

Голова 

районної ради 

Кучмій Б.Б. 

 

Голова 

районної ради 

Кучмій Б.Б. 

 

 


