
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

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 Новопсковської районної 
ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», листа - погодження голови 
районної ради від 23.12.2019 № 5-5/8-847, враховуючи рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів (витяг з 
протоколу від 23.12.2019 № 105), 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, 3, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



Д од аток  1

до  розпорядж ення голови 

рай держ ад м ін істрац ії 

^ 3  ■ 12.2019 №  4 0 6

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік

Усього Спеціальний фонд

Код
Найменування доходів згідно з класифікацією 

доходів бюджету
Загальний

фонд

усього у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 454,637 454,637 0,000 0,000

41000000 Від органів державного управління 454,637 454,637 0,000 0,000
в тому числі:

41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок 
стабілізаційної дотації з державного бюджету

389,172 389,172

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, 
поводження з побутовими відходами 
(вивезення побутових відходів) та вивезення 
рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного 
обліку води та теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами, за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

-215,885 -215,885

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров’я 
за рахунок коштів медичної субвенції

289,350 289,350

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

-8,000 -8,000

Всього доходів 454,637 454,637 0,000 0,000

Начальник управління фінансів 
Новопсковської райдержадм і ністрації 
Луганської області



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 

Д І _ .1 2  2019№

Зм іни до затвердж еного розподілу ви датк ів  районного бюджету на 2019 рік

тис, грн

Код
типової
відомчої
класифі

кації
видатків

Код
типов

ої
відом

чої
класи
фікаці

ї
видат 

к  і в

Код 
типової 
відомчої 
класифі к 

ації 
видатків

Наґіменування головного 
розпорядника, 

відповідального виконавця, 
бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / 
Т П К В К М Б/ ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатк
и
спеціаль
ного
фонду

Разом

Код
ПКВКМ

Б

Код 
ТПКВ 
КМБ / 
ТКВК 
БМС

Код
ФКВКБ Усього

видатки
споживання

з них:

видатки
розвитк

У
Усьогооплата

праці

комунал
ьні
послуги
та
енергон
осії

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

державної адміністрації 
Луганської області

289,350 289,350 0,000 0,000 0,000 0,000 289,350

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

289,350 289,350 0,000 289,350

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

381,172 381,172 318,993 0,000 0,000 0,000 -50,598

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

381,172 381,172 318,993 381,172

08 08 08 Управління соціального 
захисту населення 
Н овопсковської районної 
державної адміністрації 
Л уганської області

-215,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -215,885

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату 
житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям 
громадян відповідно до 
законодавства

-215,885 -215,885

Всього видатків 454,637 670,522 318,993 0,000 0,000 0,000 454,637

Начальник управління фінансів 
Новопсковської райдержадміністрації 
Луганської області Олена КІСЕЛЬ



Додаток З
до розпорядження голови 
райдержадмі ністрації 
12.2019 №

Зміни до затвердженого обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код Найменування бюджету-одержувача/ надавача 
міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції

загального фонду

Дотація з місцевого бюджету 
за рахунок стабілізаційної 
дотації з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету 
на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення 
якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції 3 
державного бюджету( 
придбання послуг з доступу до 
Інтернету закладів загальної 
середньої освіти)

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров’я за рахунок 
коштів медичної субвенції (видатки 
на лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет)

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків 
за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової 
енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються 
у багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Усього

1 2 3 4 5 6 7

12000000000 Обласний бюджет Луганської області 389,172 -8,000 289,350 -215,885 454,637

УСЬОГО 389,172 -8,000 289,350 -215,885 454,637

Начальник управління фінансів 
Новопсковської райдержадміністрації 
Луганської області

/
Олена КІСЕЛЬ


