
 

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  3 квітня  2015 року         № 495 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 30 січня 2015 року 

№478    «Про районний бюджет на 

2015 рік» 

 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відповідно до п.12 рішення районної ради від 30 січня 2015 року №478 

«Про  районний бюджет на 2015 рік» затвердити розпорядження голови 

Голованівської райдержадміністрації від 27 березня 2015 року №73-р «Про 

розподіл цільових видатків на лікування  хворих на цукровий та нецукровий  

діабет у 2015 році». 

 

2. Внести зміни до рішення районної ради від 30 січня  2015 року №478 

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

районної ради від 30 січня 2015 року №479, від 20 лютого 2015 року №485, а 

саме: 

- збільшити видатки районного бюджету у сумі 2670,8 тис.грн.(загальний 

фонд – 1822,6 тис.грн., спеціальний фонд – 848,2 тис.грн.), у тому числі по 

загальному фонду за рахунок 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 у 

 

 



сумі 1745,0 тис.грн. та інших дотацій з сільських та селищних бюджетів у сумі 

77,6 тис.грн, по спеціальному фонду за рахунок інших субвенцій з Побузької  

селищної ради в сумі 800,0 тис.грн. та за рахунок залучення вільного залишку 

коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 48,2 тис.грн.: 

- внести  відповідні зміни до додатків  1, 3, 4  до  даного рішення районної 

ради  (додаються); 

- викласти додатки  2, 5 до даного рішення районної ради  у новій редакції 

(додаються).  

 

3. Затвердити субвенцію  з районного бюджету до обласного бюджету, за 

рахунок районного фонду охорони навколишнього природного середовища, в 

сумі 800,0 тис.грн. для завершення будівництва очисних споруд Голованівської 

центральної районної лікарні та Голованівській селищній раді для придбання 

сміттєзбиральних контейнерів у сумі 48,2 тис.грн. 

 

4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 

районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

 

 

 
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


