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НОВОПСКОВСЬКА р а й о н н а  д е р ж а в н а  а д м і н і с т р а ц і я  

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗП ОРЯДЖ ЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

«2/ смт Новопсков № З&І

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», 
розпоряджень голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово -  
цивільної адміністрації від 10.09.2020 № 598 «Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року» та 
від 10.09.2020 № 599 «Про внесення змін до розрядження голови облдержадміністрації - 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 № 1055», листа - 
погодження голови районної ради від 21.09.2020 № 5-5/8-476, враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та 
фінансів (витяг з протоколу від 21.09.2020 № 126). 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 
J7 1 _ .0 9 .2 0 2 0  № 32Л

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік

Код
Найменування доходів згідно з класифікацією доходів 

бюджету

Усього
Загальний

фонд Спеціальний фонд

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 618,527 588,527 30,000 30,000

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 618,527 588,527 30,000 30,000
в тому числі:

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 533.194 533,194

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
85,333 55,333 30,000 30,000

Всього доходів 618,527 588,527 30,000 30,000

Начальник управління фінансів 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністраші 

09.2020 №

Зміни до затвердженого розподілу видатків районного бю дж ету на 2020 рік

тис, грн

Код
типової
відомчої
класифік

ації
видатків

Код
типової
відомч

ої
класиф
ікації

видаткі
в

Код
типової
в ідомчої
класиф ік

ації
видатків Н айменування головного розпорядника, 

в ідповідального виконавця, бю джетної 
програми або напряму видатків ігідно ї 

типовою  відомчою  ТП КВКМ Б ТКВКБМ С

Видат ки загального фонду
Видат ки  
спеціальн  
ого фонду

Разом
Усього видатки 3 них видатки

Код
ПКВКМ

Б

Код
ТИКВК

М Б /
ТКВКБ

МС

Код
Ф КВКБ

спож ивання оплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергон 
ос і і

розвитк

У

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02 02 02 Новопсковська районна державна  

адм іністрація Л уганської області
28,133 28,133 0,000 0,000 0,000 30,000 58,133

0210191 0191 0160 П роведення м ісцевих виборів 2,900 2.900 0.000 2,900

0212111 2111 0726 П ервинна медична допом ога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(м едико-санітарної) допомоги

25.233 25,233 0,000 30,000 55,233

06 06 06 В ідділ освіти Н овопсковської районної 
держ авної адм іністрації Л уганської 
області

30,100 30,100 0,000 0,000 0,000 0,000 30,100

0611020 1020 0921 Н адання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у т. ч 
з дош кільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

30,100 30,100 30,100

37 37 37 У правління ф інансів Новопсковської 
районної держ авної адм іністрації 
Л уганської області

530,294 530,294 0,000 0,000 0,000 0,000 530,294

3719620 9620 0180 Субвенція з м ісцевого бю дж ету на 
проведення виборів депутатів м ісцевих рад 
та сільських, селищ них, міських голів за 
рахунок відповідної субвенції з держ авного 
бю джету

530.294 530,294 530,294

Всього видатків 588,527 588,527 0,000 0,000 0,000 30,000 618,527

Н ачальник управління ф інансів 
Н овопсковської районної держ авної адміністрації 
Л уганської області



Д одаток  З
д о  розпорядж ення голови 
райдерж адм ін істрації 
А І  .09.2020

Зм ін и  д о  затвердж еного о б ся гу  м іж бю дж етних тр а н сф е р тів  на 2020 рік

Трансферти і інших бюджетів Трансферти іншим 
бюджетам

Субвенції Субвенції

загального фонду сиеціальног 
о фонду

Загальний
фонд

Код

1 Іайменування бюджету- 
одержувача/ надавача 

міжбюджетного 
трансфері}

Субвенція 3
місцевого
бюджету на
проведення
виборів
депутатів
місцевих рад
та сільських,
селищних,
міських голів
за рахунок
відповідної
субвенції 3
державного
бюджету

Інша
субвенція 3
місцевого
бюджету для
проведення
туберкуліно
діагностики
серед
дитячого
населення

Інша
субвенція на 
фінансову 
підтримку 
оплати праці
3
нарахування
ми
медпрацівни
ку
Рогівського 
ФАІІу КІІІ1 
"Новопсковс 
ький центр 
ІІМСД"

Інша
субвенція 3 
місцевого 
бюджету на 
фінансуванн 
я видатків 
на оплату 
праці
фельшердсь 
ких пунктів 
с. І'анусівка 
та
с.Пантюхин 
е КІ11І 
"Новопсковс 
ький центр 
ПСМД"

Інша
субвенція на 
придбання 
дезінфікуюч 
их засобів 
для
Ганусівськог 
о ЗЗСО 1-ІІ 
ступенів

Інша
субвенція на
придбання
будівельних
матеріалів
ДЛЯ

поточного
ремонту
спортивної
зали га
кранів-
змішувачів
ДЛЯ

харчоблоку 
Ганусівськог 
о ЗЗСО 1-11 
ступенів

Інша
субвенція 3 
місцевого 
бюджету 
на
придбання 
п роти ноже 
жних
вогнестійк 
их дверей 
для
Кам"янськ 
ої ЗЗСО 1- 
III
ступенів

Інша
субвенція
на
придбання
та
встановлен
ня котла
марки
"Житомир"
80 кВт для
Новобілянс
ької
СЛАЗПСМ
КІШ
"1 Іовонсков 
ський центр 
ІІМСД"

Усього

Субвенція 3
місцевого
бюджету на
проведення
виборів
депутатів
місцевих
рад та
сільських.
селищних,
міських
голів за
рахунок
відповідної
субвенції 3
державного
бюджету

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12000000000 Обласний бюджет 
Луганської області 533,194 533,194 0,000

12310401000 Бюджет смт Білолуцьк 0,000 530.294 530,294
12310501000 Бюджет с.Ганусівка 3.000 1.650 18,350 23,000 0.000
12310505000 Бюджет с.Кам'янка 10.100 10,100 0.000
12310508000 Бюджет с.Новобіла 11.715 30.000 41,715 0.000
12310514000 Бюджет с.Рогове 10,518 10,518 0,000

У С Ь О Г О 533,194 11,715 10,518 3,000 1,650 18,350 10,100 30,000 618,527 530,294 530,294

Начальник управління фінансів 
Новопековської районної державної адміністрації 
Луганської області Олена КІСЕЛЬ


