
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РО ЗП ОР ЯДЖ ЕН НЯ
голови районної державної адміністрації

№ М /У1/81 № йОСІ ЖС$/1 смт Новопсков № •"

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2019 рік

Відповідно до п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6, 18, 39, 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», п. 18 рішення Иовопсковської районної 
ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», листа - погодження голови 
районної ради від 04.11.2019 № 5-5/8-737. враховуючи рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів ( витяг з 
протоколу від 01.11.2019 № 99), з метою забезпечення безперебійного фінансування видатків 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Внести зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік, розподілу видатків 
районного бюджету на 2019 рік, обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік, 
затверджених рішенням районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 
2019 рік», згідно з додатками 1, 2. З, іцо додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



Д одаток 1

до  розпорядж ення голови 

рай д ерж адм ін істрац ії 

04  .11.2019 №

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік

Код
Н айменування доходів  згідно з класифікацією  

доходів  бю дж ету

Усього

Загальний
ф онд

С пеціальний ф онд

усього

у тому 
числі 

бю дж ет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 471,950 47,950 424,000 424,000

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим  
місцевим бюджетам 471,950 47,950 424,000 424,000
в тому числі:

41053900 Інші субвенції  з м ісцевого  бю дж ету 471,950 47,950 424,000 424,000
Всього доходів 471,950 47,950 424,000 424,000

Начальник управління фінансів  
Новопсковської райдержадміністраці'і 
Луганської області О лена  К ІС ЕЛ Ь



Додаток 2
до розпорядження голови 
ра й держадм і н істра ш ї 

.11С  11,2019 №  4 " 7 у

Зміни до затвердженого розподілу видатків районного бюджету на 2019 рік

тис, грн

Код
типової
відомчої
класифік

ації
видатків

Код
типов

01
відом

чої
класи
фікаці

ї
видат

ків

Код
типової
відомчої
класифік

ації
видатків Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 

типовою  відомчою / ТПКВКМ Б / ТКВКБМ С

Видатки загального фонду
Видатки  
спеиіальн  
ого фонду

Разом

Код
ПКВКМ

Б

Код 
ТПКВ 
КМБ ' 
ТКВК 
БМС

Код
Ф КВКБ

У сього
видатки
споживання

з них:

видатки
розвитк
у

Усьогооплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергоно
сії

1 2 3 -1 5 6 7 8 9 10 1 1
02 02 02 Н овонсковська районна держ авної 

адміністрації Л уганської області
40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 400,000 440,000

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

400,000 400,000

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

40.000 40,000 0,000 40,000

06 06 06 Відділ освігн Н овомсковської районної 
держ авної адм іністрації Л уганської

7,950 7,950 0,000 0,000 0,000 24,000 31,950

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т. ч. ш кодою -дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

7.950 7,950 24,000 31,950

Всьої о вндаї ків 47,950 47,950 0,000 0,000 0,000 424,000 471,950

Начальник \ правління фінансів 
Новопскопської райдерж адміш етрапії 
Луганської області Олена КІСЕЛЬ



Додаток З
де розпорядження ГОЛОВИ 

раіусрж адміністрацн, .
І Ч II  21)19№  0 ^ 7

З м ін и  д о  за тв е р д ж е н о го  о б с я гу  м іж б ю д ж е т н и х  т р а н с ф е р т ів  на 2019 р ік

Трансферти з інш их місцевих бюджетів

Субвенції

загального фонду

Код
Найменування бюджету-одержувача 
надавача міжбюджетного трансферту

Інша субвенція для 
проведення 

іуберкулінодіагностіїк 
и серед дитячого 

населення

Інша субвенція з 
місцевого бюджету 
для закупівлі 
пластикових вікон 
для Ганусівської 
Ю Ш  І-ІІ ст

Інша субвенція для 
придбання акустичної 
системи для 
Писарівської ЗОШ  І-ІІ 
ст та Риб"янцівськоі 
ЗОШ  1-111 ст

Інша субвенція на 
співфінансування 

проекту "Створення 
відділення невідкладних 
станів Новопсковського 
Р Т \10  з метою надання 

невідкладної якісної 
медичної допомоги 

населенню 
Новопсковського 

району"

Усього

1 2 3 4 5 6 7

12502000000 Бюджет отг с мт Но во псков 40.000 400,000 440,000

12310501000 Бюджете Ганусівка 7.950 7.950
12310513000 Бюджете Риб яниеве 24,000 24,000

У С Ь О Г О 40.00(1 ■’ ,950 24.000 400.000 471,950

Начальник управління фінансів 
Новопсковської раплержал мі кіст раці і 
Луганської області

У»
Олена КІСЕЛЬ



П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  З А П И С К А
до проекту розпорядження ««Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

І.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Відповідно до п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6, 18, 39, 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації, п. 18 рішення Новопсковської районної ради 
від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік» збільшено обсяг загального 
фонду районного бюджету на суму 47,950 тис. грн. за рахунок інших субвенцій на суму:

- 40,000 тис. грн, отриманих з бюджету Новопсковської селищної ради (рішення від 
17.10.2019 № 70/10 «Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної 
територіальної громади на 2019 рік»);

- 7,950 тис.грн, отриманих з бюджету Ганусівської сільської ради від 22.10..2019 
№ 38/11 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.201 8 № 31/4 «Про місцевий 
бюджет Ганусівської сільської ради на 2019 рік».

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету збільшено на суму 47,950 тис.
грн.

Збільшено видатки за програмним кодом «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 7.950 тис. грн 
на закупівлю пластикових вікон для Ганусівської ЗОНІ І-ІІ ст..

Збільшено обсяг видатків районного бюджету за ПКВКМБ 0212111 «Первинна 
медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги» на суму 40.000 тис. грн, які передбачені на проведення 
туберкулінодіагностики дитячого населення.

Обсяг доходної частини спеціального фонду районного бюджету збільшений на суму
424.000 тис. грн за кодом «Інші субвенції з місцевого бюджету» Новопсковської селищної 
ради (рішення від 17.10.2019 № 70/10 «Про внесення змін до бюджету Новопсковської 
селищної територіальної громади на 2019 рік» - 400,000 тис. грн та з бюджету Риб’янцівської 
сільської ради згідно рішення від 18.10.2019 №41/4 «Про внесення змін до рішення №33/1 
від 21.12.2019 «Про бюджет Риб’янцівської сільської ради на 2019 рік» - 24,000 тис. грн.

Обсяг видаткової частини спеціального фонду районного бюджету збільшений на суму
24.000 тис. грн за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», які передбачені на 
придбання акустичної сисиеми для ГІисарівської ЗОНІ І-ІІ ст. та Риб’Чінцівської ЗОНІ І-ІІІ ст.

Збільшено обсяг видатків районного бюджету за ПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» на суму 400,000 тис. грн. на капітальні видатки.

2.Мета і шляхи її  досягнення

Метою прийняття даного розпорядження є забезпечення безперебійного фінансування 
видатків районного бюджету.

3.Правові аспекти

Відповідно до п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6. 18, 39. 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації, п. 18 рішення Новопсковської районної ради 
від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік» .



4.Ф інансово-економічне обгрунтування

Фінансування видатків за цим розпорядженням здійснюється у відповідності до 
чинного законодавства.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження погоджено керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації та головним розпорядниками коштів.

6. Регіональний аспект

Цей проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно- 
територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення

Не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Буде забезпечено безперебійне фінансування видатків районного бюджету.

Начальник управління фінансів


