
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  24 квітня 2020 року                                 №  482 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від  20 грудня 2019 

року № 446 «Про районний бюджет 

на 2020 рік» 

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 23, 78 Бюджетного кодексу України 

 

 

                                            районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відповідно до п.14 рішення районної ради від 20 грудня 2019 року 

№446 «Про районний бюджет на 2020 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 02 березня 2020 року №59-р «Про 

внесення змін до розподілу видатків районного бюджету у березні 2020 

року»,  від 04 березня 2020 року №65-р «Про внесення змін до розподілу 

видатків районного бюджету у березні 2020 року», від 18 березня 2020 року 

№78-р «Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2020 році», від 18 березня 2020 року №79-р «Про внесення змін 

до розподілу доходів районного бюджету у березні 2020 року»,  24 березня 

2020 року №82-р «Про перерозподіл видатків районного бюджету у 2020 

році», від 27 березня 2020 року №88-р «Про внесення змін до розподілу 

видатків районного бюджету у березні 2020 року», від 31 березня 2020 року 

№95-р «Про внесення змін до розподілу видатків районного бюджету у квітні 

2020 року», від 02 квітня 2020 року №98-р «Про виділення коштів з 

резервного фонду районного бюджету», від 01 квітня 2020 року №103-р «Про 

перерозподіл видатків районного бюджету у 2020 році» (додаються). 



         2. Внести зміни до рішення районної ради від 07 лютого  2020 року 

№463 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року 

№463 «Про районний бюджет на 2020 рік»», а саме в підпункті 2 пункту 2 

текстової частини цифру «5832728» замінити на цифру «5826728» та цифру 

«2350600» замінити на цифру «2356600». 

 

          3. Внести зміни до рішення районної ради від 20 грудня  2019 року 

№446 «Про районний бюджет на 2020 рік» (із змінами), а саме: 

        1) збільшити видатки районного бюджету у сумі 1203628 грн. за рахунок  

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 1074600 грн., субвенції з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 24195 грн та 

субвенцій з сільських, селищних рад в сумі   104833 грн.          

       2) зменшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) на суму 255158 грн.; 

       2) внести зміни до додатку 1, 3 до даного рішення районної ради 

(додаються); 

   3) додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції (додаються). 

 

4.  Дане рішення оприлюднити у місцевих ЗМІ  без додатків. 

 

 

 

Голова районної ради       Богдан КУЧМІЙ 
 

 

 

 


