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

1. Внести зміни до обсягу доходів та 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 додатками 1 і 2, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова район» 
державної адм



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 
" Ї Я .  " січня 2018 р. №

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
_________________________________________________ ________________________  тис, грн

К од
Н айм енування доход ів  згідно із бю дж етною  

класиф ікац ією Загальний ф онд
С пеціальний

ф онд
Разом

1 2 3 4 5
40000000 Офіційні трансферти 573,133 0,000 573,133
41030000 Субвенції 573,133 0,000 573,133

в том у  числі:
41054000 Інш і субвен ц ії з м ісцевого бю дж ету 573.133 573,133

Всього доходів 573,133 0,000 573,133

Заступник голови  р ай о н н о ї д ерж авн о ї адм ін істрац ії ^ О .О .С короход



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації

11 и г \ " січня 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 

класифікації 
видатків

Видатки загального фонду
Видатки

спеціального
фонду

Н айменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бю дж етної програми 

або напряму видатків згідно з типовою  відомчою  / 
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

з них:

Код ПКВКМБ

Код
ТПКВКМ

Б /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ Всього
оплата праці 

і
нарахування 
на заробітну 

плату

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 01 01 Новопсковська районна рада Луганської 

області
483,628 363,012 53,803 0,000 483,628

0110180 0180 0133 Інш а д іяльність у  сфері держ авного управління 483,628 363,012 53,803 483,628
06 06 06 Відділ освіти Новопсковської районної 

державної адміністрації Луганської області
35,000 0,000 0,000 0,000 35,000

0611020 1020 0921 Н адання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
ш колою -дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими ш колами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

35,000 35,000

02 02 02 Новопсковська районна державна адміністрація 
Луганської області

54,505 0,000 0,000 0,000 54,505

0215053 5053 0810 Ф інансова п ідтримка на утримання місцевих 
осередків (рад) всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості

54,505 54,505

Всього видатків 573,133 / 363,012 53,803 0,000 573,133

Заступник голови районної державної адміністрації О.О.Скороход


