
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

%

ґ)$  серпня 2017 р. м.Старобільськ № 334

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2017 рік

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Порядку 
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 
державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 04.03.2002 № 256 (зі змінами), пункту 13 рішення Старобільської районної 
ради від 23.12.2016 № 15/21 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами та 
доповненнями, листа управління соціального захисту населення Старобільської 
райдержадміністрації від 08.08.2017 № 01-10/3379:

1 .Внести зміни до бюджетних призначень до видаткової частини 
районного бюджету по загальному фонду на 2017 рік за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам: (

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу згідно з додатком.

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



Додаток
до розпорядження 
голови рай держадміністрації 
ОЗ' серпня 2017 № 33-/

Зміни до бюджетних призначень районного бюджету на 2017 рік загального фонду по субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам ___________________________

кпквк
МБ

тпквк
МБ

КФК
Найменування згідно з типовою відомчою (типовою 
програмною) тимчасовою класифікаціє'ю видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд
Разом

; "V 1

Збільшити Зменшити
1 2 3 4 5 6 7

ВИДАТКИ

15 Управління соціального захисту населення 
Старобільської райдержадміністрації 5 002,00 5 002,00 0,00

3021 1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється дія 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, 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 на придбання твердого палива 
та скрапленого газу 5 002,00 -5 002,00

2730 Інші виплати населенню 5 002,00 -5 002,00

3026 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 5 002,00 5 002,00

2730 Інші виплати населенню 5 002,00 5 002,00

Разом 5 002,00 '  5 002,00
; 1 

■ 0,-00

Заступник голови райдержадміністрації


