
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

ШМШПОііЛ^Сі^ 2017 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», розпорядження голови обласної державної 
адміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
03.11.2017 №807 «Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 23.12.2016 №781», рішень Половинкинської сільської ради від
26.10.2017 №23/01 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік», 
Хворостянівської сільської ради від 31.10.2017 №25/01 «Про внесення змін до 
сільського бюджету на 2017 рік», Шпотинської сільської ради від
23.06.2017 №20/3 «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 з Луганського 
обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів-переможців 
обласного конкурсу проектів місцевого розвитку, інших субвенцій від 
Половинкинського, Хворостянівського сільських бюджетів та Шпотинського 
сільського бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 
згідно з додатками 1-6.

2.У правлінню фінансів райдержадміністрації (ГодуновІй Л.В.) 
підготувати відповідні зміни до рішення районної ради від 23.12.2016 р. 
№ 15/21 «Про районний бюджет на 2017 рік».

3.Контроль м цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заст; 
виконуючий 
голови райде О.С.Калінін



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрадії
09 м^бтоп(т20 П  №

Розподіл
субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 

діяльності об'єктів спільного користування Шпотинського сільського бюджету 
Старобільського району Луганської області

Код
бюджету Найменування бюджетів Сума, грн.

1 2 3
12316200000 Районний бюджет 

Старобільського району
5 000

Разом
5 000

Заступник голови райдержадміністрації О.О.Григоренко



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
09 МЛШОиСи>(Ь20\1 №

Розподіл
інших субвенцій з Луганського обласного бюджету на реалізацію проектів-переможців 

обласного конкурсу проектів місцевого розвитку

Код
бюджету

--  "■ .... .... .

Найменування бюджетів

....... .

Сума, грн.
1 2 3

12316200000
Районний бюджет 

Старобільського району 185 400

Разом 185 400

Заступник голови райдержадміністрації



Додаток З
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
09 ЖШь0гт02Ш  № ^

Розподіл
інших субвенцій Половинкинського, Хворостянівського сільських бюджетів 

Старобільського району Луганської області на 2017 рік

№ з/п Найменування бюджетів Сума, грн.
1 2 г~... .......х  ~  “3

Районний бюджет 82 730
1 Старобільського району

82 730
Разом

■ " ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ---------  --------------і ---- ----

Заступник голови райдержадміністрації Григоренко



Додаток 4
до розпорядження
голови райдержадмінстрації
0$ № 4^3

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
і 2 3 4 5 6

41030300

Субвенція на утримання об'єктів 
спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного 
користування

5000 5000

41035000 Інші субвенції 268 І30 54 720 213 410 213 410

Всього доходів 273 130 59 720 213 410 213 410

Заступник голови райдержадміністрації Ж — О. О. Григоренко



Додаток 5
до розпорядження
голови райдержадмінстрації

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків районного бюджету на 2017 рік

Ко Загальний фонд Спеціальний фонд

класифікації 
видатків і а 

кредитування 
місцевих 

бюджеті

Найменування головного розпорядника, 3 них 3 них 3 них
Код 

ТПКВКМБ / 
ТКПКШС2

ІСод ФКВКБЗ відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

ТПКВКМБ /  ТКВКБМС
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

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Старобільська районна рада 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000

8600 0133 Інші видатки 5000 5000 5000 5000
03 Старобільська районна державна адміністрація 9 720 9 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 720

2180 .0726 Первинна медична допомога населенню 9 720 9 720 9 720

10 Відділ освіти Старобільської районної 
державної адміністрації Л уганської області - - - - 208 410 - - 208 410 208 410 208 410

1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в тч 
школою -  дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

208 410 - 208 410 208 410 208 410

24 Відділ культури Старобільської районної 
державної адміністрації

45 000 45 000 - - - 5 000 - - - 5 000 5 0 0 0 50 000

4060 0824 Бібліотеки 5 000 . . 5 000 5 000 5 000

4090 082.8 Палаци і будинки культури, клуби та  інші заклади 
клубного типу

45 000 45 000 - - - 45 000

________ Всього 59 720 59 720 - - 213 410 - - 213 410 213 410 273 130

Заступник голови райдсржадміністрації О.О.Григ орснко



Додаток 6 
до розпорядження 
голови райдержадмінстрації 

ь. № 433

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

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредиту ванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Код ФКВКБ
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Н азва об’єктів  відповідно до проектно- кош торисної 
докум ентації тощо

Загальний
обсяг

фінансуванн
я

будівництва

Відсоток
заверш еност

і
будівництва 
об 'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
ви датк ів  на 
заверш ення 
будівництва 
об’єкт ів на 
майбутні 

роки

Разом видатків 
на поточний 

рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Відділ освіти С таробільської районної держ авної адміністрації 
Л уган сько ї області 208 410,00

1020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т і  школою -  дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

«Школа -  центр життя села (капітальний ремонт санвузлів 
на першому поверсі та каналізаційної системи 
Хворостянівської ЗОШ І-ІІ ступенів)»
(за рахунок іншої субвенції від Луганського обласного 
бюджету на реалізацію проектів-переможців обласного 
конкурсу проектів місцевого розвитку)

185 400,00

1020 092.1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в тч школою -  дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

«Школа -  центр життя села (капітальний ремонт санвузлів 
на пертому поверсі та каналізаційної системи 
Хворостянівської ЗОШ 1-Й ступенів)» - співфінансування 
(за рахунок іншої субвенці від Хворостянівської сільської 
р ад и )

23 010,00

24 Відділ культура  С таробільської районної державної 
адміністрації 5 000,00

4060 0824 Бібліотеки

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування для Половинкинської бібліотеки -  філії №20 
(за рахунок інших субвенцій від Половинкинської сільської 
ради) 5 000,00

Зсього ^ 213 410,00

Звстуивнк голови райдержадмініс грації О.О.Григоренко

і


