
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
»_» •  •    _  • • •голови районної державної адміністрації

43 иШ 6м47ИаМ' 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 
09.11.2017 №828 «Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 23.12.2016 №781»:

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, субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною» згідно з додатками 1-5.

2.Управлінню 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 за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 

2017 №

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
Бюджет 

м. Старобільськ 120 000

Разом 120 000

Заступник голови райдержадміністрації



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації

43 2017 №

Розподіл

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною"

№ з/'п
1

Найменування бюджетів Сума, грн.
1 2 3

1
Районний бюджет 

Старобільського району
-30 360

! -ЗО 360 
Разом 1

Заступник голови райдержадміністрації О.О.Г ригоренко



Додаток З 
до розпорядження 
голови райдержадмінстрації 

2017 №

Зміни до доходів районного бюджету на 2017 рік

грн.

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів бюджету
Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т,ч. 

бюджет 
розвитку

41035000 Інші субвенції 120 000 120 000

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату 

І державної соціальної допомоги на 
Ідітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 

41035800 ] забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та 
прийомних сімях за принципом 
'гроші ходять за дитиною"

-30 360 -30 360

(Всього доходів 89 640 89 640

Заступник голови рай держадміністрації О.О.Григоренко



ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків районного бюджету на 2017 рік

Додаток 4 
до розпорядження 
голови райдержадмі нстрації 

-<3 2017 р. № У ^ Г

■ ї їПод Загальний фонд Спеціальний фонд
прої рамно 
класифікаи 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевих і 

Ко
д 

ТП
К

В
К

М
Б 

і 
ТК

В
К

БМ
С

2
і

Найменування головного розпорядника, 3 них 3 них 3 них

Код
ФКВКБЗ

відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Всього
видатки

споживання оплата
прані

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього
видатки

споживання оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку бюджет

розвитку

РАЗОМ

1 2 3 4 5 6 7 8 10 ї ї 12 ІЗ 14 15 16

15
Управління соціального 
захисту населення 
Старобільської РДА

- ЗО 360 - ЗО 360 - - - - - - - - - ЗО 360

1060 .0910

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей- 
сиріт, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках ( 
у т.ч. сімейного типу, прийомних 
сімях), в сімях патронажного 
вихователя

- 30 360 - 30 360 - - - 30 360

76
Управління фінансів 
Старобільської районної 
державної адміністрації

120 000 120 000 120 000

8800 0921 Інші субвенції 120 000 120 000 120 000

- - - -

Всього 89 640 89 640 - - - - - - - 89 640

Заступник голови райдержадміністрадії О.О.Григоренко



Додаток 5
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
УЗ' 2017 №

Зміни до міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим
бюджетам на 2017 рік

Код бюджету

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно- 
територіальної 

одиниці

Субвенції з районного бюджету

Субвенція загального фонду:

ЗБІЛЬШИТИ 
інша субвенція нп реалізацію проектів - 

переможців обласного конкурсу проектів 
місцевого розвитку (КЕКВ 2620)

12316301000 м. Старобільськ 120 000

ВСЬОГО 120 000
.

Заступник голови райдержадміністрації О.О.Григоренко


