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Додаток 1 
до розпорядження голови 
райдєржадміністрації 

2 Л ? р . № 1 

Зміни до затвердженого обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік 
тис, грн 

і 
В од 

Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 
40000000 Офіційні трансферти 1310,000 0 ,000 1 310 ,000 
41030000 Субвенції 1310 ,000 0 ,000 1310,000 

в тому числі: 

41020600 Стабілізаційна дотація 1310,000 1 310 ,000 

Всього доходів 1 310 ,000 0 ,000 1 310 ,000 

Керівник апарату районно ї державно ї адміністраці ї Л .В .Черняк 



Додаток 2 
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 

2017 р. № 

Зміни до затвердженого обсягу видатків районного бюджету на 2017 рік 

Ці Код 
І типової 
відомчої 

класифікац 

Код 
ТПКВКМ 

Б / 
ТКВКБМС 

Код типової 
відомчої 

класифікації 

Код ФКВІКБ 

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної-
програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / 

ТКВКБМСІ 

Видатки загального фонду 

нарахування 
на заробітну 

плату 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

Видатки 
спеціального 

фонду 

01 01 Новопсковська районна рада 96,671 0,000 0,000 0,000 96,671 

3202 10301 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість 

57.671 57,671 

8700 0180, Інші додаткові дотації 39,000 39 ,000 

10 Відділ освіти Новопсковсько ї районної державної адміністрації 1106,679 1106,679 0,000 0,000 1106,679 

1 0 2 0 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
тч школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами; 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 

1106.679 1 106,679 1106,679 

15 15 У п р а в л і н я соціального захисту населення Новопсковської районної 
державної адміністраці ї ' 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

зон 1030! 
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 

30 ,378 30 ,378 

3012 1030! Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів! внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної оіорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби'цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
^державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
Іслужби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим; зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, І 
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової; міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної: 
охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-впконавчої системи, державної по 

1,306 1,306 

3013 1070! Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнооильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги , . • 

3,381 3,381 

3014 1070 
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим 
частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, 
передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про 
охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України „Про культуру", 
частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну 
справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону У <раїни "Про 
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 

-0 ,172 -0 ,172 

3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 4,995 4,995 
3016 1060; Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплат)- житлово-

комунальних послуг 
-39 ,887 -39 ,887 

Відділ к у л ь т у р и Новопсковсько ї районної державної адміністрації 106,650 106 ,650 0,000 0,000 106,650 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 106,650 106,650 106,650 

Всього видатк ів 1 310 ,000 1 213 ,329 0 ,000 0,000 1 310 ,000 

Керівник апарату районної державної адміністрації Л . В . Ч е р н я к 



Додаток З 

до розпорядження голови 
райдержадміністрації 

Д р 2017 р. Ш'ҐСН^, 

Зміни до обсягу міжбюджетиих трансфертів між 
районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ на 2017 рік 

1 
тис.грн. 

V іжбюджетні трансферти 

• М І - і 
і ! і 

Загальний фонд 

1 

Назва сіль,- селищної 
ради 

Разом 
1 

* 

1 • І 

Інші додаткові дотації 

в № 
:1 Рогівська * 39,000 39,000 

ВСЬОГО : 39,000 39,000 

Керівник апарату районної державної адміністрації .Черняк 


