
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

 2019 р. м. Старобільськ №

Про внесення змін до 
районного бюджету на 2019 рік

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, 
пункту три рішення Старобільської районної ради від 21.12.2018 р. № 32/20 
«Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік», договору про 
надання іншої субвенції з районного бюджету від 23.01.2019 року № 5

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків 
районного бюджету на 2019 рік з додатками 1- 4.

2. Управлінню фінансів районної державної адміністрації (Л. Годунова) 
підготувати відповідні зміни до рішення районної ради від 21.12.2018 року 
№ 32/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації О. Григоренко.

Г олова А. Гаркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
№ 2019 р. № Ф/

Розподіл
іншої субвенції з Новоайдарського районного бюджету для районного комунального 

підприємства "Старобільськвода" Старобільської районної ради для проведення 
ремонту двигуна автомобіля ГАЗ - 53 Новоайдарської дільниці РКП

"Старобільськвода

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний фонд сума, 

грн.
1 2 3

12316200000 Районний бюджет 
Старобільського району 15 000

Разом 15 000

Начальник Управління фінансів Л.Годунова



Додаток 2
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 
Л9 . 2019 р. № ^

Зміни до доходів районного бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів 
бюджету

Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

41053900
Інші субвенції з місцевого 
бюджету

15 000 15 000

Всього доходів 15 000 15 000

Начальник Управління фінансів
г ¥ Л. Годунова



Додаток З
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області у . 
Кч СМШС' 2019 р. №

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків районного бюджету на 2019 рік

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд
-----Г"~ ...

РАЗОМВсього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000

0117670 7670

01 С таробільська районна рада
Внееки до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання -

15 000,00! : 1 ‘ ..1
- 15 000,00

- ; 15 000,00 15 000,00 15 000,00

- : 15 000,00 15 000,00 15 000,00
і :

1 |Всього - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 15 000,001 0,00| 0,001 0,00| 15 000,00І 15 000,00І 15 000,00|

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

І 1 
0100000

0117670

X

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

Додаток 4
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 
Я/0 2019 р. № //

(ф Н.)

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

2

7670

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевою 
бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

прог рами/підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

01 Старобільська районна рада

І

0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

УСЬОГО

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної 
документації

Районному комунальному підприємству
"Старобільськвода" Старобільської районної ради 
для проведення ремонту двигуна автомобіля ГАЗ - 53 
Новоайдарської дільниці РКП "Старобільськвода" (за
рахунок іншої субвенції з Новоайдаського районного бюджету)

X

Строк 
реалізації 

об’єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об’єкта,
гривень

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

15 000,00

15 000,00

Рівень 
будівельної 
готовності 

об’єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

15 000,00

Начальник Управління фінансів Л. Годунова


