
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков №

Про внесення змін до рішення районної 
ради від 22.12.2018 №  28/11 «Про 
районний бюджет 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», розпорядження голови 
облдержадміністрації -  керівника обласної військово -  цивільної адміністрації від 28.02.2019 
№ 168 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації -  керівника 
обласної військово -  цивільної адміністрації від 20.12.2018 № 1037 «Про обласний бюджет 
на 2019 рік», листа - погодження голови районної ради від 07.03.2019 № 5-5/8-217, 
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань економічного і 
соціального розвитку, бюджету та фінансів (протокол від 06.03.2019 № 85), з метою 
забезпечення безперебійного фінансування видатків 

з о б о в ’ я з у ю :

1. Внести зміни до обсягу доходів та видатків районного бюджету на 2019 рік, 
показників міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ 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 покласти на першого заступника 
голови райдержадміністрації С. Слюсарєву.

Голова Л. ЛАТИШЕВА



Додаток 1
до розпорядження голови 
рай держадм і н істрації 

2019 р .№

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік

Код Найменування доходів згідно з 
класифікацією доходів бюджету

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому 
числі 

бюджет

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 394,457 238,407 156,050 156,050
41050000 С убвенції з місцевих бюджетів іншим  

місцевим бюджетам
394,457 238,407 156,050 156,050

в тому числі:
41053900 інші субвенції з місцевого бюджету 394,457 238,407 156,050 156,050

Всього доходів 394,457 238,407 156,050 156,050

Начальник управління фінансів



Додаток 2
до розпорядження голови 
рай держадм і н іс граці і
■Ґ^ОЗ 2019 р №

Зміни до затвердж еного розподілу видатків районного бюджету на 2019 рік іа головними розпорядниками коштів районною
бюджету

тис, грн

Код
типової

відомчої
класпфік

ації
видатків

Код
ГІІІІО В

ої
відом

чої
класи
фікаці

ї
видат

К'ІВ

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 
спеціа.іьи 
ого фонду

Разом

Код
ПКВКМ

Ь

Код
тп кв
КМБ / 
ТКВК
ьм с

Код
ФКВКБ Усього

видатки
спожива
ння

з них:

видатки
розвитк
у

Усьогооплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
еиергоно
сії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02 02 02 ІІовопсковська районна держ авної 

адм іністрації Лу ганської облас ті
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,100 106,100

0212010

06

2010 0731 Багатопрофі.іьна стаціонарна медична 
допомога населенню

0,000 106.100 106,100

06 06 Відділ освіти Н овонсковської районної 
держ авної адм іністрації Луганської

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,950 526,764

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

49,950 49,950

08 08 08 Управління соціального захисту  
населення Н овонсковської районної 
держ авної адм іністрації Л уганської 
області

238,407 238,407 0,000 0,000 0,000 0,000 238,407

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

165,375 165.375 165,375

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

73,032 73.032 73,032

Всього видатків 238,407 238,407 0,000 0,000 0,000 156,050 394,457

Начальник управління фінансів



Додаток З
до розпорядження голови 
райдержадміністраци _  
^  <?£ 2019 р № УС

Зміни до затвердженого обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції

загального фонду спеціального фонду

Інша субвенція з Інша субвенція з Інша субвенція з Інша субвенція з
місцевого бюджету на місцевого місцевого бюджету на місцевого бюджету на
надання соціальних бюджету на капітальний ремонт придбання
гарантій фізичним фінансування будівлі лікувального комп"ютерної техніки

Найменування бюджету- особам, які надають оздоровлення та корпусу для Кам"янської ЗОНІ
Код одержувача/ надавача соціальні послуги відпочинок Новопсковського І - 111 ступенів

м іжбюджетного трансферту громадянам похилого 
віку,особам з 

і н вал ідн істю,хвори м ,я 
кі не здатні до 

самообслуговування

дітей, Я К І 

потребують 
особливої 

соціальної уваги 
та підтримки

районного 
територіального 
медичного об'єднання 
за адресою, вулиця 
Українська,буд 
101 "А",смт. Новопсков,Н 
овопсковського району 
Луганської області

Усього

І 2 3 4 5 6 7

12000000000 Обласний бюджет Луганської 
області

106,100 106,100

12502000000 Бюджет отг смт Новопсков 73,032 165,375 238,407
12310505000 Бюджет с. Кам' я н ка 49,950 49,950

УСЬОГО 73,032 165,375 106,100 49,950 394,457

Начальник управління фінансів О. К і сель


