
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2018 р. м. Старобільськ №

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 12 рішення Старобільської районної ради від
22.12.2017 р. № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік» та розпорядження 
голови обласної державної адміністрації -  керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 23.05.2018 р. № 408 «Про внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків 
районного бюджету на 2018 рік за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та 
субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначенних абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету згідно 
додатків 1-5.

2.У правлінню фінансів районної державної адміністрації 
(Слєпченко І. М.) підготувати відповідні зміни до рішення районної ради від
22.12.2017 р. № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік».

З.Конті иконанням цього розпорядження покласти на керівника 
^жоації Черненко В. А.

А. І. Гаркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 

адміністрації Луганської області 

^ • ^ травня 2018 №

Розподіл
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

Код
бюджету Найменування бюджетів Сума, грн.

1 2 3

12316200000

Районний бюджет 
Старобільського району

1 184 716

Разом
1 184 716

Керівник апарату райдержадміністрації В. А. Черненко



Додаток 2
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

^ - ^ травня 2018 №  /1,Є О

Розподіл

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І- 
II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону У країни «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
Код

бюджету Найменування бюджетів Сума, грн.
1 2 3

12316200000

Районний бюджет 
Старобільського району

528 252

Разом
528 252

Керівник апарату райдержадміністрації В. А. Черненко



Додаток З
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 

травня 2018 № /Ь££

Зміни до доходів районного бюджету на 2018 рік

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів 
бюджету

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для; 
осіб з інвалідністю І-І1 групи, яка: 
настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення,
визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових 
умов

Всього

1

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

4 5 6
!

528 252 528 252

Субвенція з місцевого бюджету на; 
забезпечення якісної, сучасної та

41051400 Д0СТУПН01загально1 середньої освіти 
"Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 184 716 1 184 716 1

Всього доходів 1 712 968 1 712 968

Керівник апарату райдержадміністрації



Додаток 4
до розпорядження голови
Старобільської районної держ авної адміністрації 
Луганської області л

/(!/■*>  травня 2018 р. №

З М ІН И  Д О  Р О ЗП О Д ІЛ У  
видатків районного бюджету на 2018 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

класифікації 
видатків -та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів!

Найменування головного розпорядника 3 них 3 них 3 них
Код 

ТПКВКМ Б І 
ТКВКБМС2

Код ФКВКБЗ
відповідального виконавця, бю джетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМ Б ТКВКБМ С

Всього
видатки

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 

енергоносії

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання
оплата
праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

видатки
розвитку

бюджет
розвитку

РАЗОМ

1 -» 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0600000 06 Відділ освіти С таробільської районної 
держ авної адміністрації Л уганської області - - - - - 1 184 716 - - - 1 184 716 1 184 716 1 184 716

0610000
Відділ освіти Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 1 184716 1 184716 1 184716 1 184 716

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т ч 
ш колою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими ш колами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

1 184 716 1 184 716 ] 184716 1 184 716

0800000
08 Управління соціального захисту населення  
С таробільської районної державної 
адм іністрації Л уганської області

- - - 528 252 - - - 528 252 528 252 528 252

0813221 3221 1060

1 рош ова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з  інвалідністю І-ГІ 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або з&хворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні ії проведення, визначених 
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та  які потребують

- - 528 252 - 528 252 528 252 528 252

Всього - - - - - 1 712 968 - - - 1 712 968 1 712 968 1 712 968 *

Керівник апарату райдержадміністрації В. А. Черненко



Д одаток 5
до розпорядження голови 
Старобільської районної держ авної 
адміністрацій Луганської області 

травня 2018 р.

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн .)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
т п к в к м ь  /
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ

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

відомчою і ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Н азва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної 
докум ентац ії тощо

Загальний
обсяг

фінансуванн
я

будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об 'єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
заверш ення 
будівництва 
об’єктів  на 

майбутні роки

Разом 
видатків на 

поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000
06 В ідділ осв іти  С т а р о б іл ь с ь к о ї р ай о н н о ї д е р ж а в н о ї 
ад м ін іс тр ац ії Л у г а н с ь к о ї о бласт і 1 184 716

0611020 і 020 и 92і

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т ч. ш колою -дитячим садком, 
інтернатом при ш колі), спеціалізованими ш колами, ліцеями, 
гім назіям и, колегіумами

Придбання дидактичних матеріалів для учнів 
початкових класів, що навчаю ться за новими 
методикам и відповідно до К онцепції реалізації 
держ авної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти "Н ова українська школа" на період до 
2029 року. ( за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету) 491 598

0611020

і

1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладам и ( в т. ч. ш колою -дитячим садком, 
інтернатом при ш колі), спеціалізованими ш колами, ліцеями, 
гім назіям и, колегіумами

П ридбання сучасних меблів для початкових класів 
НОВОЇ української ш коли. ( за  р а х у н о к  відповідної субвенції з 

державного бюджету)
456 457

0611020 1020 0921

Н адання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладам и  ( в т. ч. ш колою -дитячим садком, 
інтернатом при ш колі), спеціалізованими ш колами, ліцеями, 
гім назіям и, колегіумами

П ридбання комп 'ю терного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів нової 
української Ш КОЛИ. ( за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету)

236 661



продовження додатку 5

і 2 3 4 5 6 7 8 9

0800000
Управління соц іального захисту населення  
С таробільської районної дер ж авн ої адм ін істрації 
Л уган ськ ої області 528 252

081322 і 3221 1060

Г рош ова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщ ення для сімей загиблих осіб, визначених абзацам и 5- 
8 п у н к т у  1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю  І-ЇІ групи, яка  настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворю вання, одерж аних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребую ть 
поліпш ення ж итлових умов

Виплата грошової компенсації за належне для 
отрим ання жиле приміщ ення Л евенець Клавдії 
М иколаївні, члену сім'ї загиблої особи, визначеної 
абзацом восьмим, пунктом 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" (за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету)

528 252
Всього 1 712 968

Керівник апарату райдержадміністрації В. А. Черненко


