
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 грудня  2019 року                                 №  438 

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.12 рішення районної ради від 14 грудня 2018 року 

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

голови Голованівської райдержадміністрації від 05 серпня 2019 року №213-р 

«Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету у серпні 2019 року», від 

08 жовтня 2019 року №274-р «Про внесення змін до районного бюджету на 

2019 рік», від 18 листопада 2019 року №307-р «Про субвенцію з місцевого 

бюджету спів фінансування інвестиційних проектів», 25 листопада 2019 

року №311-р «Про внесення змін до субвенцій з державного бюджету у 

листопаді 2019 року», від 5 грудня 2019 року №324-р « Про внесення змін до 

субвенції з державного бюджету у грудні 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 834172 грн. (по 

загальному фонду у сумі 570008 грн., по спеціальному фонду у сумі 264164 

грн.) за рахунок дотацій і субвенцій з сільських, селищних   бюджетів в сумі 

734172 грн. та за рахунок залучення вільного залишку коштів загального 



фонду районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2019 року в сумі 

100000 грн.;  

збільшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) на суму 217064 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       Богдан КУЧМІЙ 

 


