
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

грудня 2017 р. м.Старобільськ

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 12 рішення Старобільської районної 
ради від 23.12.2016 № 15/21 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами та 
доповненнями, розпорядження голови обласної державної адміністрації-^ 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2017 № 907 
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 
23.12.2016 №781», листа управління соціального захисту населення
Старобільської райдержадміністрації від 13.12.2017 № 01-10/5961:

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

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд - та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
згідно з додатками 1,2.

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



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації ' . 

грудень 2017 ’к«

Зміни до доходів районного бюджету на 2017 рік

грн.
Найменування згідно Разом на 2017 загальний фонд

Код з класифікацією доходів бюджету рік
збільшити зменшити

Доходи

40000000 Офіційні трансферти 13 524 13 524

41000000 Від органів державного управління 13 524 13 524

41030000 Субвенції 13 524 13 524 -

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот

13 524 13 524

РАЗОМ 13 524 13 524

Заступник голови Старобільської райдержадміністрації О.О.Григоренко
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Додаток 2 
до розпорядження 
голови райдержадміністрації 
7 ^  грудень 2017 № 5£гЗ

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

  грн.

к п к в к
МБ

т п к в к
МБ

КФК

Найменування згідно з типовою 
відомчою (типовою програмною) 

тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд
Разом

Збільшити Зменшити

ВИДАТКИ

15
Управління соціального захисту 

населення Старобільської 
райдержадміністрації

3016 1060

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 13 524,00 13 524,00

2240
Оплата послуг (крім комунальних)

2730
Інші виплати населенню

13 524,00 13 524,00

Разом 13 524,00 13 524,00

Заступник голови Старобільської райдержадміністрації


