
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

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 19.10.2018 № 847 
«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 зобов’язую:

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 201 8 
рік», згідно з додатками 1. 2. що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШ ЕВА



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 
'2 £ к4 0 ,  2018 р. № $-2 3

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

Код Найменування доходів згідно із 
бюджетною класифікацією

Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд

Разом

1 2 3 4 5
40000000 Офіційні трансферти 1000,000 0,000 1 000,000

41040000
Дотації з місцевих бюджетів 
іншим місцевим бюджетам 1000,000 0,000 1 000,000

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 1000,000 1 000,000

Всього доходів 1 000,000 0,000 1 000,000

Начальник управління фінансів 
районної державної адміністрації



Додаток 2
до розпорядження голови

^айдержадм іністрації 
2018 р. №

Зміни до затвердженого обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік

тис. грн

Код
типової
відомч

ої
клаеиф
ікації

видаткі
ІЗ

Код
типової
відомч

ої
клаеиф
ікації

видаткі
в

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 
спеціальн 
ого фонду

Разом

Код
ПКВК

МБ

Код
ТПКВ
КМБ/

ТКВКБ
м с

Код
ФКВКБ Всьої о

з них:

Всього

оплата праці 
і

нарахування 
на заробітну 

плату

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 02 02 Новопековська районна державна 

адміністрація Л уганської області
1000,000 1000,000 0,000 0,000 1000,000

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

1000.000 1000,000 1000,000

Всього видатків 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000

Начальник управління фінансів 
районної державної адміністрації


