
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 жовтня  2019 року                                  № 429 

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»,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

   

 1. Внести зміни та доповнення до програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2019 рік, затвердженої рішеннями від 14 

грудня 2018 року №352, (з урахуванням змін внесених рішенням районної 

ради від 25 січня 2019 року № 364, від 05 квітня 2019 року № 383, від 13 

червня 2019 року № 391, від 05 липня 2019 року№ 414), а саме, доповнити 

додаток «Перелік державних, галузевих та цільових програм, які будуть діяти 

в рамках програми економічного і соціального розвитку Голованівського 

району на 2019 рік» пунктом 55 (додається).  

          

 

 

Голова районної ради          Б.КУЧМІЙ 

 



                                                                              

              Додаток 1  

              до рішення Голованівської  

              районної ради  

              від 04 жовтня 2019 року № 429 

         
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 
місцевий 

бюджет 

інших 

джерел 

фінансува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55 Реконструкція 

спортивного майданчика 

під універсальний 

майданчик для 

спортивних ігор із 

штучним покриттям, що 

розташований по вул. 

Будівельна, 10Б 

смтПобузьке 

Голованівського району 

Кіровоградської області  

2019 р. О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ 

 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

 

Фінансове управління  

райдержадміністрації  

 

 1408,085 

 

640,585 0 767,500 0 З метою створення умов  

перебування  дітей та 

інших категорій 

громадян та підвищення 

рівня охоплення 

громадкості району 

фізкультурно-

оздоровчими та 

спортивно-масовою 

роботою, особливо учнів 

та дітей, а також 

підвищення результатів  

виступів збірних команд 

району у змаганнях 

різного рівня 

 


