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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков №

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2017рік

Відповідно до п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6, 18, 40, 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної 
державної адміністрації -  керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 
05.12.2017 № 892 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації -  
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016 № 781», п. 16 рішення 
Новопсковської районної ради від 23.12.2016 № 11/4 «Про районний бюджет на 2017 рік», 
з метою забезпечення безперебійного фінансування видатків :

1. Внести зміни до обсягу доходів та видатків районного бюджету, показників 
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ на 2017 
рік, затверджених рішенням районної ради від 23.12.2016 № 11/4 « Про районний бюджет 
на 2017 рік», згідно з додатками 1, 2, 3, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

С.П.БЄЛІК



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
ОХ ї ї  2017р.№5 ? 5

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

Код Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
40000000 Офіційні трансферти 8705,644 0,000 8 705,644
41030000 Субвенції 8705,644 0,000 8580,819

в тому числі:

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
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), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот

8584,650 8 584,650

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу

-3,831 -3,831

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний 
ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків,будинків підтриманого 
проживання,будівництво/придбання житла для 
дитячих будинків сімейного типу,соціального 
житла для дітей-сиріт,дітей,позбавлених 
батьківського піклування,осіб з їх 
числа,виготовлення проектно-кошторисної 
документації

124,825

Всього доходів 8 705,644 0,000 8 705,644

Керівник апарату районної державної адміністрації Л.В.Черняк



Д одаток 2
д о  розпорядж ення голови 
райдерж адміністрації

0 £  /< 2 .  2017 р.

Зміни до затвердженого обсягу видатків районного бюджету на 2017 рік

Код 
типової 
ВІДОМЧОЇ 

класифікац 
ії видатків

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

- Видатки загального фонду
Видатки

спеціального
фонду

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

ТКВКБМС

з них:

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

01 01 Н овопсковська районна рада 5,500 0,000 0,000 0,000 5,500

2020 0731 Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними 
медичними об' єднаннями

5,500 5,500

03 03 Н овопсковська районна держ авна адм іністрація 119,325 0,000 0,000 0,000 119,325

5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

- 5,500 - 5,500

8690 0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний 
ремонт/реконструкцію малих групових будинків,будинків підтриманого 
проживання,будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного 
типу,соціального житла для дітей-сиріт,дітей,позбавлених батьківського 
піклування.осіб з  їх числа,виготовлення проектно-кошторисної документації

124,825 124,825

15 15 Управліни соц іального захисту населення Н овопсковської районної 
держ авної адм ін істрац ії

8 580,819 0,000 0,000 0,000 8  580,819

ЗО Н 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

783,728 783,728

3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 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 
служби, 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, 
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-виконавчої системи, державної по

9,688 9,688

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

12,861 12,861

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 України "Про 
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

297,114 297,114

3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 49,712 49,712

3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг

7 431,547 7 431,547

3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу

- 3,831 - 3,831

3045 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 99,242 99,242

3049 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - 39,000 - 39,000
3080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного 

розладу
- 60,242 - 60,242

Всього видатків 8  705,644 0,000<^ 0,000 / 0,000 8 705,644

Керівник апарату районної державної адміністрації а Л.В.Черняк



Додаток З

до розпорядження голови 

райдержадміністрації

2017 р . № ^ ? ?

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

тис.грн.

№

Назва сіль,- селищної 
ради

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Разом

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
будівництво/капітальний 
ремонт/реконструкцію малих 
групових будинків,будинків 
підтриманого
проживання,будівництво/придбан 
ня житла для дитячих будинків 
сімейного типу,соціального житла 
для дітей-сиріт,дітей,позбавлених 
батьківського піклування,осіб з їх 
числа,виготовлення проектно- 
кошторисної документації (КЕКВ 
3220)

1 Білолуцька 124,825 124,825

ВСЬОГО 124,825 124,825

Керівник апарату районної державної адміністрації


