
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

У-У С? ZjJPiCjL смт Новопсков № W

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, розпорядження голови обласної державної 
адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.11.2020 № 802 
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 №1055», п. 12 рішення Новопсковської 
районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Повопсковського району на 
2020 рік», листа - погодження голови районної ради від 19.11.2020 №5-5/8-546. враховуючи 
рекомендації постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку, 
бюджету та фінансів (витяг з протоколу від 19.11.2020 № 133). з метою забезпечення 
безперебійного фінансування видатків 
зобов’язую:

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 
Повопсковського району на 2020 рік», згідно з додатками 1.2. 3. що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова Світлана СЛЮСАРСВА



Додаток 1
до розпорядження голови 
рай держадм і н істраї іії 
■/У У/ .2020 № Ч^

Зміни до т вердженого обсягу доходів районного бюджету па 2020 рік

Код
Найменування доходів згідно з класифікацією доходів 

бюджету

Усього
Загальний

фонд Спеціальний фонд

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 352,317 139,817 212,500 212,500

41050000
Субвенції і місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 352,317 139,817 212,500 212,500
втому числі:

4 і 053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 352.317 139.817 212.500 212.500
Всього доходів 352,317 139,817 212,500 212,500

Заступник начальника управління - начальник 
бюджетного вдділу. в.о. начальника управління 

фінансів І Іовопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області Наталія СКОРОХОД



Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністранп

2020 №^7

Зміни до затвердженого розподілу видатків районного бюджету на 2020 рік

тис грн

Код 
типової 

ВІДОМЧОЇ 
класифік 

а ці ї 
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

і иповою відомчою ТГ1КВКМБ ТКВКБМС

Видатки загального фонду
Видатки 
спеціальн 
ого фонду

Ра $ом

Код 
ІІКВКМ 

Б

Код 
тпквк 

МБ
ТКВКБ

МС

Код 
ФКВКБ

Усього видатки 
спожива 
пня

з них: видатки 
розвитк 
у

5 сього

оплата 
пращ

комунад
ьні
послуги
та
енергон
ос і і

1 э 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
06 06 06 Новопсковська районна державна 

адміністрація . hганськоїоблаеті
139,817 139,817 0,000 0,000 0,000 212,500 352.317

0212010 2010 (1731 Баї атопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

139.817 139.817 0,000 212.500 352,317

Всього видатків 139,817 139,817 0,000 0,000 0,000 212,500 352,317

Заступник начальника управління - начальник 
бюджетного вдділу. в.о. начальника управління 
фінансів І Іовопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

(7

Наталія СКОРОХОД



Додаток З
до розпорядження голови
райдержад мі н і страт і

Зміни до затвердженого обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

Код
Найменування бюджету- 

одержувача/ надавача 
міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших бюджетів

Усього

Субвенції

загального фонду спеціального 
фонду

Інша субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
страхування 

медичних 
працівників 

закладів охорони 
здоров"я. які 

задіяні в наданні 
медичної 
допомоги 

пацієнтам з 
COVID-I9

Інша субвенція 
для придбання 
масок медичних 
та 
дезінфікуючих 
засобів КНП 
" Новопсковське 
ТУЮ"

Інша субвенція 
на придбання 
кисневих 
флоуметрівКНП 
"Новопсковське 
ТМО"для 
здійснення 
заходів з 
запобігання та 
поширення , 
локалізації 
спалахів 
епідемії та 
пандемії 
коронавіруеноі 
хвороби (COVID 
19)

Інша субвенція 
на забезпечення 

заробітною 
платою 

працівників 
інфекційного 
відділення та 

рентгенлаборанті 
в КНП 

"Новопсковське 
ТМО"які 

безпосередньо 
зайняті 

ліквідацією 
захворювання 

серед людей на
СО\ ID-19

Інша субвенція 
на придбання 

кисневих 
концентраторів 

для КНП 
"Новопсковське 

ТМО"для 
здійснення 
заходів з 

запобігання та 
поширення . 
локалізації 

спалахів 
епідемії та 
пандемії 

коронавіруеноі 
хвороби 

(COVID-I9)

І 2 3 4 5 6 7 8

12000000000 Обласний бюджет Луганської 
області 8.400 8.400

12502000000 Бюджет ОТГ смт Новопсков 19,814 25.000 86.603 212.500 343.917

УСЬОГО 8.400 19,814 25,000 86,603 212,500 352,317

Заступник начальника управління - начальник 
бюджетного вдділу. в о начальника управління 
фінансів Новонсковської районної державної 
адміністрації Луганської області Наталя СКОРОХОД


