
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації 

/ З  смт Новопсков № ' ґ ь З '

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2020 рік

Відповідно до п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6, 18, 39, 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації, п. 12 рішення Новопсковської районної ради 
від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік», 
розпорядження голови обласної державної адміністрації -  керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 03.04..2020 № 270 «Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 
№1055», листа - погодження голови районної ради від 08.04.2020 № 5-5/8-199, враховуючи 
рекомендації постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку, 
бюджету та фінансів (витяг з протоколу від 07.04.2020 № 116), з метою забезпечення 
безперебійного фінансування видатків

з о б о в ’ я з у ю :

1. Внести зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік, розподілу видатків 
районного бюджету на 2020 рік, обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік, 
затверджених рішенням районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет 
Новопсковського району на 2020 рік», згідно з додатками 1, 2, 3, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Світлана СЛЮСАРЄВА



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації

.04.2020 № І'СЄ'

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бю джету на 2020 рік

Код
Найменування доходів згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Усього
Загальний

фонд Спеціальний фонд

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 л
3 4 5 6

40000000 О фіційні трансферти 799,327 799,327 0,000 0,000

41050000
С убвенції з місцевих бюджетів іншим  
місцевим бюджетам 799,327 799,327 0,000 0,000
в тому числі:

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету 799,327 799,327
Всього доходів 799,327 799,327 0,000 0,000

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу, 
в.о.начальника управління фінансів Н овопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області



Додаток 2
до розпорядження голови 
рай держад м і н і стра ці ї 

.04.2020 №

Зміни до затвердженого розподілу видатків районного бюджету на 2020 рік

тис, гри

Код 
типової 
відомчої 
класи фі к 

ації 
видатків

Код
типової
відомч

ої
класиф
ікації

видаткі
в

Код
типової
відомчої
класифік

ації
видатків Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з

Видатки загального фонду
Видатки 
специшьн 
ого фонду

Разом
Усього видатки з них: видатки

Код
ПКВКМ

Б

Код
ТПКВК

М Б /
ТКВКБ

МС

Код
ФКВКБ

типовою відомчою / ГПКВКМБ / ТКВКБМС споживання оплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергон
осії

розвитк
у

Усього

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02 02 02 Новонсковська районна державної 

адміністрації Л уганської області
799,327 799,327 0,000 0,000 0,000 0,000 799,327

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

220,400 220,400 0,000 220,400

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

578,927 578,927 0,000 578,927

Всього видатків 799,327 799,327 0,000 0,000 0,000 0,000 799,327

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу, 
в.о.начальника управління фінансів Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області Наталія СКОРОХОД

■



Додаток З
до розпорядження голови 
райдержадм і ністрації

.04.2020 № - / & Г

Зміни до затвердженого обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

Субвенції

загального фонду

Код
Найменування б юджету- 

одержувача/ надавача 
міжбюджетного трансферт)'

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я 
за рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету (лікування 
хворих на цукровий 
діабет інсуліном та 
нецукровий діабет 
десмолремином) (2620)

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я 
за рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету ( оплата праці з 
нархуваннями)
(2620)

Усього

1 2 3 4 18

12000000000
Обласний бюджет Луганської 
області

578.927 220.400
799.327

УСЬОГО 578,927 220,400 799,327

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу, 
в.о.начальника управління фінансів Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області


