
  

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 грудня 2014 року         №  467 

смт. Голованівськ 
 

Про внесення змін до рішення  

районної ради від 31 січня 2014року  

№ 382 «Про районний бюджет на 2014рік» 

  

 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 10 жовтня 2014 року №266-р «Про 

перерозподіл видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг, субсидій і допомог населенню», від 16 жовтня 2014 року №277-р 

«Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню  на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот», 

від 21 жовтня 2014 року №283-р «Про перерозподіл обсягів  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей і грошового забезпечення батькам», від 29 жовтня 2014 року 

№ 287-р «Про внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню», від 07 

листопада 2014 року №307-р «Про внесення змін до розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності на 2014 рік», від 17 

листопада 2014 року №315-р «Про зміни до видатків районного бюджету по 

 

 



головних розпорядниках бюджетних коштів на 2014 рік», від 03 грудня 2014 

року №323-р «Про перерозподіл видатків  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату  допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям». 

 

2. 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, від 

20 червня 2014 року №433, від 19 вересня 2014 року №435, а саме:  

- внести зміни до видатків  районного бюджету по загальному фонду за 

рахунок зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 

1333600 грн., збільшення інших дотацій до районного бюджету у сумі 91000 

грн. та передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду у сумі 32000 

грн.: 

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

районної ради  (додаються); 

- викласти додатки  4, 5, 6, 7 до даного рішення районної ради  у новій 

редакції (додаються). 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 


