
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков №

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2018 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 14.12.2018 № 1016 
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації -  керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», п. 16 рішення Новопсковської 
районної ради від 22.12.2017 № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік», 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 2018 рік, 
затверджених рішенням районної ради від 22.12.2017 № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 
рік», згідно з додатками 1, 2, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШЕВА



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації

2 0 18 р. № < ££< 7

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
тис. грн

Код Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд

Разом

1 2 3 4 5
40000000 Офіційні трансферти -9879,489 387,410 -9 492,079
41000000 Від органів держ авного управління -9879,489 387,410 -9 492,079
41050000 С убвенції з місцевих бюджетів іншим  

місцевим бюджетам
-9879,489 387,410 -9782,566

в тому числі:
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату, та допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

-9749,189 -9 749,189

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім 'ї патронатного 
вихователя за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

-130,300 -130,300

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

96,923 96,923

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 290,487 290,487

Всього доходів -9 879,489 387,410 -9 492,079

Начальник управління фінансів



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадм ін істрації 

2018 р.

Зміни до затвердженого обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік
________________________________________________________________________________________ тис, гри

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Код
типової
відомчої

класифіка
ції

видатків

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

спеціального
фонду

з них: Разом

Код
ПКВКМБ

Код
ТПКВКМ

Б /
ТКВКБМ

С

Код
ФКВКБ Всього

оплата 
праці і 

нарахув 
ання на 
заробіт 

ну 
плату

комуна
льні

послуги
та

енергон
осії

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8
02 02 02 ІІовопсковська районна державна адміністрація 

Луганської області
0,000 0,000 0,000 387,410 387,410

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

327,540 327,540

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

59,870 59,870

08 08 08 Управління соціального захисту населення 
ІІовопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області

-9879,489 0,000 0,000 0,000 -9879,489

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами -91,300 -91,300
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 0,000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -4960,580 -4960,580
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування
-550,300 -550,300

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям -1010,892 -1010,892
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям -100,000 -100,000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям
-2263,023 -2263,023

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

-377,777 -377,777

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

-73,954 -73,954

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І 
чи 11 групи внаслідок психічного розладу

-233,476 -233,476

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату

-87,587 -87,587

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою 
з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку

-0,300 -0,300

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

-130,300 -130,300

Всього видатків -9 879,489 0,000 0,000 387,410 -9 492,079

Начальник управління фінансів И а /  О.Кісель


