
І
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

РО ЗП О РЯДЖ ЕНН Я  
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков

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 23.09.2020 № 5-5/8-452, враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та 
фінансів (витяг з протоколу від 23.09.2020 № 127). 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



Д од аток  1
до  розпорядж ення голови 
рай держ ад м ін істрац ії 
2.^ . .09 .2020

Зміни до ствердж ен ого  обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік

К од
Н айм енування доход ів  згідно з класиф ікац ією  доходів  

бю дж ету

У сього
Загальний

ф онд С пеціальний ф онд

усього

у  том у 
числі 

бю дж ет 
розвитку

1 2 ->.■) 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 580,865 283,593 297,272 297,272

41050000
С убвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим  
бюджетам 580,865 283,593 297,272 297,272
в том у  числі:

41053900 Інші субвен ц ії з м ісцевого бю дж ету
580,865 283,593 297,272 2 97 ,272

Всього доходів 580,865 283,593 297,272 297,272

Н ачальник уп равл іння ф інансів 
Н овоп сковсько ї рай о н н о ї дер ж авн о ї адм ін істрац ії 
Л угансько ї області О лена К ІС Е Л Ь



Додаток 2
до розпорядження голови 
рай держадм і н істрації

09 2020 № 3 2  £

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
відомчої
класифік

ації
видатків Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою ТПКВКМБ ТКВКБМС

Видатки загального фонду
Видатки 
спеціальн 
ого фонду

Разом
Усього видатки з них: видатки

Код
ПКВКМ

Б

Код
ТПКВК

МБ
ТКВКБ

МС

Код
ФКВКБ

споживання оплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергон
осі)

розвитк
У

Усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
02 02 02 Н овопсковська районна державна  

адм іністрація Л уганської області
183,137 183,137 0,000 0,000 0,000 297,272 480,409

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

15,000 15,000 0,000 297,272 312,272

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

97,127 97.127 0,000 97,127

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

71,010 71,010 0,000 71,010

Об 06 06 Відділ освіти Н овопсковської районної 
держ авної адм ін істрац ії Л уганської 
області

100,456 100,456 8,472 0,000 0,000 0,000 100,456

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

100,456 100,456 8.472 100,456

Всього видатків 283,593 283,593 8,472 0,000 0,000 297,272 580,865

Начальник управління фінансів 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області



Додаток З
до розпорядження голови 
рай держадміністрації 

.09.2020 №

Зміни до затвердженого обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

Трансферти і інш их бю джетів

Субвенції

заг ального фонду спеціальног 
о фонду

Код

Найменування бюджету- 
одерж увача/ надавача 

м іжбюджетного 
трансферту

Інша 
субвенція для 
відш кодуван 
ня вартості 
пільгових 

рецептів для 
онкохворих 

КПП 
"Новопсковс 
ькнй центр 

ПМ СД"

Інша 
субвенція 

для 
придбання 

масок 
медичних та 
дезінфікуюч 

и \  засобів 
КІШ  

"І Іовопсковс 
ьке ТМО"

Інша
субвенція

на
закупівлю 
памперсів 
для дітей з 
інвалідніст 

ю КИП 
"Новопско 

вський 
центр 

ІІМ СД"

Інша 
субвенція 

для 
забезпеченн 
я дитини 3 

інвалідністю  
препаратом 
Левіцитам  

КИП 
"Новопсковс 
ький центр 

ПМ СД"

Інша 
субвенція для 

здійснення 
заходів щодо 
забезпечення 
препаратами 

інсуліну 
хворих на 
цукровий 
діабет, і по 

меш кають на 
території 

Н овопсковськ 
о ї селищ ної 

ради

Інша 
субвенція на 

ф інансову 
підтримку 

оплати праці з 
нарахуванням 

п
медпрацівник

ам
Тапюш івськог 

о Ф А ІІ , 
Ьерезівського 

Ф А І1. 
Соснівського 

ФА11 КИП 
"Новонсковсь 

кий центр 
1ІМСД"

Інша 
субвенція на 

фінансову 
підтримку 

оплати праці 
3

нарахування 
ми 0,5 
ставки 
сестри 

медичної 
Таню ш івськ 
ого ЗЗС О  1- 
III ступенів 

Відділу 
освіти

1 ІО ВО ІІС КО ВС Ь

кої РДА

Інша
субвенція на 
фінансову 
підтримку на 
оплату праці 
3
нарахування
ми
медпрацівни
кам
М ожняківсь 
кого ФАІ Іу 
КИП
"Новопсковс 
ький центр 
І ІМСД"

Інша
субвенція 3 
місцевого 
бю джету на 
поточний 
ремонт 
дверей та
ВІДКО СІВ

М ожняківсь 
кого ЗЗСО  1- 
III ступенів 
за адресою: 
с.М ожняківк 
а
Н овопсковсь 
кого раойну 
Луганської 
області

Інша
субвенція і 
місцевого 
бюджету на 
здійснення 
видатків на 
придбання 
меблів 
І пар ги тга 
сто л и ) для 
М ожняківс 
ької ЗЗСО I- 
III ступенів

Інша
субвенція

на
капітальний 

ремонт 
лікувальног 

о корпусу 
КИП 

"Новопсков 
ське ТМО"

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12502000000
Бю дж ет ОТТ смт 
Н овопсков

54,250 15.000 7,800 7.488 71,010 297,272 452,820

12310507000 Бю джет с.М ожняківка 1.757 38.360 49.896 90,013
12310515000 Бю джег с.Танюш івка 25,832 12.200 38,032

УСЬОГО 54,250 15,000 7,800 7,488 71,010 25,832 12,200 1,757 38,360 49,896 297,272 580,865

Начальник управління ф інансів 
І Іовоїтсковської районної держ авної адміністрації 
Л уганської області


