
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

_  2018 р. м. Старобільськ

Про внесення змін до 
районного бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 7 статті 108 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 
М іністрів України від 04.03.2002 № 256 (зі змінами), пункту 12 рішення 
Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 
2018 рік», розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації - 
керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 08.11.2018 №  ,905 
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
- керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 9І9», 
листа управління соціального захисту населення районної державної; 
адміністрації від 09.11.2018 № 01-10/4050 «Про внесення змін до річного та 
помісячного розпису субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по 
пільгах та житлових субсидіях на 2018 рік»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків районного 
бюджету на 2018 рік за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
згідно з додатками 1,2.

2.Управлінню фінансів районної державної адміністрації (Л. Годуновій) 
підготувати відповідні зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 № 24/33 
«Про районний бюджет на 2018 рік».

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника

О. Калінін



Додаток 1
до розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації

и  ииеп&у̂ 2018 р. N2 ^ 4

Зміни до доходів районного бюджету на 2018 рік 

____________________________________________  грн.

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів бюджету
Разом на 
2018 рік

загальний Лонл

збільшити з менші ти

Доходи -18 711,00 18 71 .,00

40000000 Офіційні трансферти -18 711,00 18 71 ,00

41000000 Від органів державного управління -18 711,00 18 711,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

-18 711,00 18 711,00

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

-18 711,00 18 711,00

РАЗОМ -18 711,00 18 711,00

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток 2

до розпорядження
голови районної державної 
адміністрації

2018р.№1 %£

Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету

Код 
програмної 
класифікаці 
ї видатків 

та
кредитуван 
ня місцевих 
бю дж етіві

Код 
ТПКВ 
КМБ /
тквк
БМС2

Код
ФКВ
КБЗ

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

типовою відомчою / ТПКВКМ Б / ТКВКБМ С

Загальний фонд

|

Разом

%

Збільшити Зменшити

1 2 3 4 5 6 7

08
Управління соціального захисту населення 

С таробільської районної державної 
адміністрації Луганської області

0813021 3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства 1 212,08 1 212,08

2730 Інші виплати населенню 1 212,08 1 212,08

0813022 3022 1060

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 19 923,08 -19 923,08

2730 Інші виплати населенню 19 923,08 -19 923,08

Разом 1 212,08 19 923,08 -18 7  ̂1,00

Начальник Управління фінансів Л.Годунова


