
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

<2/  г ігл гдц^ смт Новопсков № <530

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 20.12.2018 № 1033 
«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

^  ГР.20(Л  № Щ О

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 1430,015 0,000 1 430,015
41000000 Від органів державного управління 1430,015 0,000 1 430,015
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
1430,015 0,000 1430,015

в тому числі:

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, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1368,305 1 368,305

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

61,710 61,710

Всього доходів 1 430,015 0,000 1 430,015

Начальник управління фінансів О.Кісель



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації

№ о ? 0

Зміни до затвердженого обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік
__________________________________________ ____________________________________________ тис, грн

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

Разом

Код
ПКВКМБ

Код
ТПКВКМ

Б /
ТКВКБМ

С

Код
ФКВКБ Всього

з них:

Всього

оплата 
праці і 

нарахув 
ання на 
заробіт 

ну 
плату

комуна
льні

послуги
та

енергон
осії

1 2 3 4 5 6 7 8
08 08 08 Управління соціального захисту населення 

Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області

1430,015 0,000 0,000 0,000 1430,015

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

-2724,680 -2724,680

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг

4092,985 4092,985

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

21,988 21,988

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

39,722 39,722

Всього видатків 1 430,015 0,000 0,000 0,000 1 430,015

Начальник управління фінансів О.Кісель


