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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

2-е щ-гАнм гогок смт Новопсков № 230

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», листа - 
погодження голови районної ради від 24.06.2020 № 5-5/8-360, враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та 
фінансів (витяг з протоколу від 24.06.2020 № 122), 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 
рай держад м і н істрації
2.С .06.2020 О

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік

К од
Н айм ен уванн я  доход ів  згідно з класиф ікац ією  

доход ів  бю дж ету

У сього
Загальний

ф онд С пец іальний  ф онд

усього

у том у 
числі 

бю дж ет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 441,588 921,588 -480,000 -480,000

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 441,588 921,588 -480,000 -480,000
в том у  числі:

41053900 Інш і субвен ц ії з м ісцевого  бю дж ету
441 ,588 921,588 -480 ,000 -480 ,000

Всього доходів 441,588 921,588 -480,000 -480,000

Н ачальник  управління ф інансів  
Н овоп сковсько ї р ай он н о ї д ерж авн о ї адм ін істрац ії 
Л уган сько ї області О лена К ІС ЕЛ Ь



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації

.06.2020 №  гзо

Зміни до затвердженого розподілу видатків районного бюджету на 2020 рік

тис, грн

Код
типової
відомчої
класифік

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 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Видатки загального фонду
Видатки  
спещ альн 
ого фонду

Разом

Код
ПКВКМ

Б

Код 
ТПКВК 

МБ / 
ТКВКБ 

МС

Код
ФКВКБ

Усього видатки
споживання

з них: видатки

Усього

оплата
праці

комун ал 
ьні
послуги
та
енергон
осії

розвитк
У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02 02 02 Н овопсковська районна державної 

адміністрації Л уганської області
815,588 815,588 108,090 0,000 0,000 -480,000 335,588

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

517,132 517,132 0,000 -480,000 37,132

0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

166,586 166,586 0,000 166,586

0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

131,870 131.870 108,090 0,000 131,870

06 06 06 Відділ освіти Н овопсковської районної 
державної адміністрації Л уганської

30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у т. ч. 
з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

30,000 30,000 30,000

10 10 10 Відділ культури, молоді та спорту 
Н овопсковської районної державної 
адміністрації Л уган сько ї області

76,000 76,000 59,892 0,432 0,000 0,000 76,000

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 76,000 76,000 59,892 0,432 76,000

Всього видатків 921,588 921,588 167,982 0,432 0,000 -480,000 441,588

Начальник управління фінансів 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області Олена КІСЕЛЬ



Додаток З

до розпорядження голови 

рай держадм і 11 істрації 

2<£ .06.2020

Зміни до затвердженого обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

Код
Найменування бюджету- 

одерж увача/ надавача 
міжбю джетного трансферту

Трансферти з інших бю джетів

субвенції загального фонду

Інша субвенція на 
забезпечення 

енергоносіями КНП 
«Н овопсковське 

ТМ О»

Інш а субвенція 
для забезпечення 
зубопротезування 

пільгових 
категорій 

населення, що 
меш каю ть на 

території 
Н овопсковської 
селищ ної ради

Інш а субвенція 
для проведення 

періодичних 
повірок 

обладнання, що 
використовуєте; 

я при 
діагностиці та 

лікування хворих 
КНП 

"Н овопсковське 
ТМО"

Інша субвенція 
для придбання 

послуги 
медичної 

інформаційно- 
телекомунікацій 

ної системи 
"М едстар" КНП 
"Н овопсковське 

ТМО"

Інша субвенція 
для придбання 

фармацевтичної 
продукції та 

медичних 
матеріалів, 

зокрема 
придбання 

сильнодіючих, 
наркоричних та 
анестетичних 
засобів КНП 

"Н овопсковське 
ТМО"

Інш а субвенція 
для 

забезпечення 
дитячим 

харчуваннеям 
дітей грудного 
віку та другого 
року життя для 

КНП 
"Новопсковськ 

ий центр 
ПМ СД"

Інша субвенція для 
амбулаторного 

лікування дітей з 
інвалідністю  у 

КНП 
"Новопсковський 

центр ПМСД"

41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12502000000 Бюджет отг смт Новопсков 245,132 -46,000 42,000 120,000 156,000 5,600 43,776
12310513000 Бю джет с.Риб’янцеве

УСЬОГО 245,132 -46,000 42,000 120,000 156,000 5,600 43,776



Продовження додатку З

субвенції загального ф онду

субвенції
спеціального

фонду

К од
Найменування бю дж ету- 

одерж увача/ надавача 
м іж бю дж етного трансферту

Інша субвенція на 
забезпечення  
заробітною  

платою  
працівників ФАП  

та ФП КНП  
«Новопсковський  

центр П М СД»

Інша субвенція  
для 

забезпечення  
заробітною  
платою та  

енергоносіями  
філій  

Новопсковської 
ЦС Б

Інша субвенція на 
утримання 

відділення ранньої 
соціальної 

реабіл ітац ії д ітей з  
інвалідністю  та 

дітей ф у п и  ризику 
Н овопсковського  
територіального  

центру соціального  
обслуговування  

(надання соціальних  
послуг)

Інша субвенція  
КНП  

"Новопсковський  
центр ПМСД" 

для забезпечення  
дитини-сироти  

інваліда  
медичними  

препаратами

Інша субвенція  
для фінансування 

видатків 
Риб"янцівського 

закладу загальної 
середньої освіти І 

III ступені 3 
придбання  
тротуарної 

плитки

Інша субвенція  
для придбання  
апарату Ш ВЛ  

КНП  
"Новопсковське  

ТМО" для 
здійснення  

заходів з 
запобігання та 

пош ирення, 
локалізації 

спалахів еп ідем ії 
та пандем ії 

короновірусної 
хвороби (СОУГО- 

19)

У сього

41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900

1 2 10 11 12 13 14 15 16
12502000000 Б ю дж ет отг смт Новопсков 122,810 76,000 131,870 -5,600 -480,000 411,588
12310513000 Бю джет с.Риб'янцеве 30,000 30,000

У С Ь О Г О 122,810 76,000 131,870 -5,600 30,000 -480,000 441,588

Начальник управління фінансів 
Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області Олена КІСЕЛЬ


