
 

 

 

        

                    

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  20 червня 2014 року        № 433 

смт. Голованівськ 
 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 31 січня 

2014року  №382 «Про районний 

бюджет на 2014 рік» 
 

На  підставі  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в 

Україні”, статей 23, 78,  93 Бюджетного кодексу України  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відповідно до п. 8 рішення районної ради від 31 січня 2014 року 

№382 «Про  районний бюджет на 2014 рік»  затвердити розпорядження 

голови Голованівської райдержадміністрації від 28 квітня 2014 року №116-р 

«Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів», від 7 травня 

2014 року №124-р «Про перерозподіл видатків субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій і допомог 

населенню», від 14 травня 2014 року №128-р «Про зміни до розподілу 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 

сільського, селищного голів».  

 

2. Рекомендувати сільським, селищним радам відповідно до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 червня 2014 

року №229-р «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах району, фінансування яких буде здійснюватися у 2014 

році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету» внести зміни по 

перерозподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

 

 



будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах. 

 

 3. Внести зміни до рішення районної ради від 31 січня  2014 року №382 

«Про районний бюджет на 2014рік», з урахуванням змін внесених, 

рішеннями районної ради від 28 лютого 2014 року №400, від 25 квітня 2014 

року №413, а саме: 

 - збільшити видатки районного бюджету на 406900 грн. (загальний 

фонд – 406900 грн.) за рахунок субвенції з обласного бюджету на лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2014 році та передбачити кошти в 

сумі 18000 грн. під програму «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Голованівського району на 2014-2017 роки»:  

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

районної ради  (додаються); 

         -  викласти додатки   4, 7 до даного рішення районної ради  у новій 

редакції (додається). 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 


