
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2 0 1 7  р. м.Старобільськ

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2017 рік

Відповідно до пункту 7 статті 108 Бюджетного кодексу України, пункту 
12 рішення Старобільської районної ради від 23.12.2016 № 15/21 «Про 
районний бюджет на 2017 рік», рішення Половинкинської сільської ради від 
15.05.2017 р. №18/02 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік»:

1.Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків 
районного бюджету на 2017 рік за рахунок інших субвенцій від 
Половинкинського сільського бюджету Старобільського району Луганської 
області згідно з додатками 1-4.

2.Управлінню фінансів райдержадміністрації (СлєпченкоІ.М.) 
підготувати відповідні зміни до рішення районної ради від 23.12.2016 р. 
№ 15/21 «Про районний бюджет на 2017 рік».

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Григоренко О.О.

Г олова 
райдержад А.І.Гаркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації

2017 №

Розподіл
інших субвенцій Половинкинського сільського бюджету 

Старобільського району Луганської області

№ з/п Найменування бюджетів Сума, грн.
1 2 3

1
Районний бюджет 

Старобільського району
244 570

Разом
244 570

Заступник голови райдержадміністрації і^О.О.Григоренко



Додаток 2
до розпорядження 
голови райдержадмінстрації 

2017

Зміни до доходів районного бюджету на 2017 рік 

________________________    грн.

Найменування згідно 
з класифікацією доходів бюджету

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Код Всього
Всього

в т.ч. 
бюджет 

розвитку

41035000 Інші субвенції 244 570 244 570 244 570

Всього доходів 244 570 244 570 244 570

Заступник голови райдержадміністрації О.О.Григоренко



Додаток З 
до розпорядження 
голови райдержадмінстрації 
^  2017 р. № 4*3

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ '
видатків районного бюджету на 2017 рік
_________________________   грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів 1

Ко
д 

ТП
КВ

КМ
Б 

/ 
Т

К
В

К
БМ

С
2

Код
ФКВКБЗ

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної 
програми або напряму 

видатків згідно з типовою 
відомчою / ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки
споживання

3 них

ВСЬОГО

видатки
спожива

ння

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 10 11 12 13 14 15 16

24
Відділ культури 
Старобільської районної 
державної адміністрації

- - - - 244 570 - - - 244 570 244 570 244 570

4090 0828
П алаци і будинки культури, 
клуби та  інші заклади 
клубного типу

- 244 570 - - 244 570 244 570 244 570

- - - - -
Всього - - - - 244 570 - - - 244 570 244 570 244 570



Додаток 4 
до розпорядження 
голови райдепжадмінстрації 

2017 р.

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету

ІШії
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код
ТПКВКМБ

І
ТКВКБМС

Код
ФКВК

Б

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до 
проектно- кошторисної 

документації тощо

Загальний
обсяг

фінансуван
ня

будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки

Разом 
видатків на 

поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24
Відділ культури 
Старобільської районної 
державної адміністрації

244 570,00

4090 0828
Палаци і будинки культури, 
клуби та інші заклади 
клубного типу

Капітальний ремонт з 
термомодернізацією 
огороджувальних конструкцій 
сільського Будинку культури с. 
Половинкине, вул.Центральна, 
буд. 22, Старобільського 
району, Луганської області 
(за рахунок інших субвенцій 
від Половинкинської сільської 
ради) 244 570,00

Всього 244 570,00

Заступник голови райдержадміністрації О.О.Григоренко
/ /  І /


