
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

06 М М Ш аН. 20 18 р. М. Старобільськ

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 7 статті 108 Бюджетного кодексу України, 
розпорядження Кабінету М іністрів України від 23.06.2018 р. №  423-р «Деякі 
питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій», пункту 12 рішення Старобільської районної ради від
22.12.2017 р. №  24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ :

1. Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків 
районного бюджету на 2018 рік згідно з додатками 1-5.

2.У правлінню фінансів районної державної адміністрації 
(Слєпченко 1.М.) підготувати відповідні зміни до рішення районної ради від
22.12.2017 р. №  24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік».

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника

Голо

ГОЛО]

А. І. Гаркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 
06 липня 2018 р. № 3с/Л

Розподіл

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Код
бюджету Найменування бюджетів

Загальний фонд 
сума, грн.

1 2 3

12316200000
Старобільський районний бюджет

180 000

12316509000

Сільський бюджет 
с. Лиман 

Старобільського району 850 000

12316510000

Сільський бюджет 
с. Малохатка 

Старобільського району 60 000

12316515000

Сільський бюджет 
с. Садки 

Старобільського району 60 000

Разом 1 150 000



Додаток 2
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 
06 липня 2018 р.

Зміни до доходів районного бюджету на 2018 рік

грн.

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів 
бюджету

Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

41034500

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих 
територій

1 150 000 1 150 000

Всього доходів 1 150 000 1 150 000

Заступник голови райдержадміністрації О. О. Григоренко



Додаток З
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської обметі 
0£>липня 2018 р.

ЗМ ІНИ ДО РОЗПОДІЛУ  
видатків районного бюджету на 2018 рік

КиЛ нроф,:\ііі.ч

НИДИТКЧ' 1Л 
К|КЛМІЧ<.1І!ИЯ

Гіь »лжспи 1

І І ІК В К М Ь /  
і КНК8МС2

Код Ф К 'Н КЬ '

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконання, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно і іиловою  відомчою /
Т Г 1 К В К М Б  / т к в к ь м с

Загальний фонд Спеціальний фонд

Р А ЗО МВсього
видатки

споживання

3 них

видатки 
рознитку

Всього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку

3 них

оплата гтраці
комунальні 
послуги та 

енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

бюджет
розвитку

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

0600000 Ні.ідІл о св іти  С та р о б іл ьс ько ї районної 
д ерж авно ї ад м ін істрац ії Л уг  а н сь к о ї області

180 000 180 000 180 ООО 180 000

061 7 Р і ' 7363 04<>0
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
РОЗВИТКУ окремих територій

180 000 і 80 000 180 000 180 000

3700000 N мравліннм ф інансів  С та р о б іл ьс ько ї районної 
, і оржа вн о ї ад мі ністрн ц ії

970 000 - 970 000 - - • ' - - - 970 000

3710510 05 10 0180

(Ч б вен ц ія  з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

970 000 970 000 - 970 000

Всього 970 000 970 000 180 000 - 180 000 180 000 1 150 000

Заступник голови райдсржадміністраїш О О. І ригоренко



Додаток 4
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 
ОВ липня 2018 р. Уії/іоВЬ

Зміни до міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік

Код бюджету

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно- 
територіальної одиниці

Субвенції з районного бюджету

Сума всього, грн.

Субвенція загального фонду:

ЗБІЛЬШИТИ субвенцію з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (КЕКВ 3220)

12316509000

с. Лиман 
Старобільського 

району 850 000 850 000

12316510000
с. Малохатка 

Старобільського 
району

60 000 60 000

12316515000

с. Садки 
Старобільського 

району 60 000 60 000
ВСЬОГО 970 000 970 000

Заступник голови райдержадміністрації О. О. Григоренко

і



Додаток 5
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації! Луганської області 
06 липня 2018 р.

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

(грн .)

Код прог рамної 
класифікації 
вида гків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
1 ІІКВКМ К  /
г к в к ь м с

Код
Ф КВКБ

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

типовою відомчою / ТПКВКМ Б / ТКВКБМ С

Назва об’єктів відповідно до проектно- коїнюрисиої 
документації тощо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Разом 
видатків на 

поточний рік

і ~) 3 4 5 6 7 ,3 9

0600000 Відділ освіти Староб ільсько ї районної державної 
адміністрації Л уган сько ї області 180 000

0617363 7 Зо 3 0490
Виконання інвестиційних проокі їв в рамках здійснення 
заході» шодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

Придбання навчального обладнання для Стрипільської 
загальноосвітньої школи 11— Пі сіупенів №  4 
Старобільської районної ради Луганської обдаси (за 
рахунок субвенції з державного бюджету на ти сн ен н я 
заходів шодо соціально-економічного розви і ку окремих 
територій)

180 000
В сьо ю 180 000

Заступник тлони райдсржадміністраиії ґ, З  О. О. Г ригоренко

і


