
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков № і'О

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2018 рік

Відповідно до п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6, 18 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», п.16 рішення Новопсковської районної ради від 22 
грудня 2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік», з метою забезпечення 
безперебійного фінансування видатків :

1. Внести зміни до обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік, затвердженого 
рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року № 20/6 « Про районний бюджет на 2018 
рік», згідно з додатком , що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова район» 
державної адм С.П.БЄЛІК



Д одаток
до розпорядж ення голови 
райдержадміністрації

0 9еА Ї< іШ £/і.

Зміни до затвердженого обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік

Код 
типової 
відомчої 

класифікац 
ії кипятісік

Код типової 
відомчої 

класифікації 
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

ТПКВКМ
Б /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ Всього

з них:

Всього
оплата праці 

і
нарахування 
на заробітну 

плату

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 * 5 6 7 8
08 08 Управліня соціального захисту населення Новопсковської 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -9 6 3 ,2 9 0 -963,290
3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опік)' чи 

піклування
-0 ,3 8 0 -0,380

3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям -9 4 2 ,7 5 0 -942,750

3081 1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю

-3 1 2 ,7 3 0 -312,730

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

2 2 8 7 ,6 0 0 2 287,600

3083 1010 Надання допомоги по догляд)' за особами з інвалідністю 1 чи II 
групи внаслідок психічного розлад)'

-7 0 ,5 5 0 -70,550

3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючиій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з івалідністю 1 групи,а 
також за особою, яка досягла 80-річного вік)'

2 ,1 0 0 2,100

Всього видатків 0,000 д а о 0,000 0,000 0,000

Заступник голови районної державної адміністрації О.О.Скороход


