
СТАРО БІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

%

2019 р. м. Старобільськ № ¥
Про внесення змін до 
районного бюджету  
Старобільського району  
на 2019 рік

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, 
пункту 3 рішення Старобільської районної ради від 21.12.2018 р. № 32/20 «Про 
районний бюджет Старобільського району на 2019 рік», Закону України від
28.02.2019 р. № 2696-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік", розпоряджень голови Луганської 
обласної держадміністрації -  керівника військово-цивільної адміністрації від
19.02.2019 р. № 106, від 28.02.2019 р. № 168, від 21.03.2019 р. № 232, рішення 
Старобільської міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 
рік» від 28.02.2019 р. № 53/18, рішень сільських рад «Про внесення змін до 
сільського бюджету на 2019 рік»: Верхньопокровської від 15.02.2019 р. № 
32/04, Нижньопокровської від 27.02.2019 р. № 45/03, Половинкинської від
15.02.2019 р. № 35/04, Світлівської від 20.03.2019 р. № 38/01, Хворостянівської 
від 04.03.2019 р. № 43/01, Шульгинської від 18.03.2019 р. № 40/02,

ЗО БО В’ЯЗУЮ :

1. Внести зміни до річного обсягу доходів та затвердити розподіл та 
призначення видатків районного бюджету на 2019 рік згідно з додатками 1-13.

2. Управлінню фінансів районної державної адміністрації (Л. Годунова) 
підготувати відповідні зміни до рішення Старобільської районної ради від 
21.12.2018 р. № 32/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 
2019 рік».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови районй^рдара^авної адміністрації О. Григоренко.

Голова їй  « і|СбЗ|| І §11, А. Гаркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

<£ £ 2019 р . №

Розподіл

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України

(грн.)

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд ВСЬОГО
1 2 3 4 5

12316200000 Районний бюджет 
Старобільського району 2 595 174 12 975 870 15 571 044

Разом 2 595 174 12 975 870 15 571 044

Начальник Управління фінансів
с

Л. Годунова



Додаток 2
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
<7&Г 2019 р. №

Розподіл
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

_____________________________________________________________ (грн.)

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд ВСЬОГО
1 2 3 4 5

12316200000 Районний бюджет
21 452 600 21 452 600Старобільського району

21 452 600 21 452 600Разом

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток З
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2019 р. № б-¥-

Розподіл

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

________________________________  (грн.)

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд ВСЬОГО
1 2 3 4 5

12316200000 Районний бюджет
7 944 400 7 944 400Старобільського району

7 944 400 7 944 400Разом

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток 4
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2 0 1 9  р . №

Розподіл

інших дотацій з сільських бюджетів сіл Верхня Покровка, Нижньопокровка, Половинкине, Світле, Шульгинка 

^ ,______________________________________       (грн.)_________
Код

бюджету Найменування бюджетів
Загальний

фонд
Спеціальний”

фонд ВСЬОГО
1 2 3 4 5

12316200000 Районний бюджет 
Старобільського району 535 807 535 807

Разом 535 807 535 807

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток 5
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2019 р. №

Розподіл

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду

_____________________________________________________________________ (грн.)

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд ВСЬОГО
1 2 3 4 5

12316200000 Районний бюджет 
Старобільського району 696 157 696 157

Разом 696 157 696 157

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток 8
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

Розподіл

субвенції з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків дільності об'єктів спільного користування

_________________________________________ _______________________________ (грн.)

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд ВСЬОГО
1 2 3 4 5

12316200000 Районний бюджет
Старобільського району 160 000 160 000

Разом 160 000 160 000

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток 9
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

019 р. № .

Розподіл

інших субвенцій з обласного бюджету Луганської області, районного бюджету Новоайдарського 
району та сільського бюджету села Хворостянівка

__________________________________________________________________________________ (грн.)

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд ВСЬОГО
1 2 3 4 5

12316200000
Районний бюджет 

Старобільського району -10 090 1 517 000 1 506 910

12316509000 Сільський бюджет с. Лиман 1 450 000 1 450 000

Разом
-10 090 2 967 000 2 956 910

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



І

Додаток 10
до розпорядження голови Старобільської 
районної державної адміністрації 
Луганської області

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ 
районного бюджету на 2019 рік
_________________________________________________________________(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів 
бюджету

Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бю джет розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 50494550,00 34551680,00 15942870,00 15942870,00
41000000 Від органів державного управління 50494550,00 34551680,00 15942870,00 15942870,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 44968044,00 31992174,00 12975870,00 12975870,00

41031400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

15571044,00 2595174,00 12975870,00 12975870,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

21452600,00 21452600,00 0,00 0,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 7944400,00 7944400,00 0,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 535807,00 535807,00 0,00 0,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 535807,00 535807,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 4990699,00 2023699,00 2967000,00 2967000,00

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

696157,00 696157,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

80689,00 80689,00 0,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти 'Нова українська школа' за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1096943,00 1096943,00 0,00 0,00

41053300

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

160000,00 160000,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2956910,00 -10090,00 2967000,00 2967000,00
X Разом доходів 50494550,00 34551680,00 15942870,00 15942870,00

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток 11
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

S t f l ä f C U -n n y .*  61-

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2019 рік

_____________________________________________________________________________________________________________________________  (грн.)
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Т ипової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціонально 
і класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевою 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
усього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживання

3 них

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

кимунальн 
і послуги 

та
енергоносі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 01 'Старобільська районна рада 150 000 150 000 73 000 39 200 - - - - - - - 150 000

0110000 Старобільська районна рада 150 000 150 000 73 000 39 200 - - - - - - - 150 000

0110180 0180 0133.* Інша діяльність у сфері державного управління 150 000 150 000 73 000 39 200 - - - - - - - 150 000

0200000
02'Старобільська районна державна адміністрація 
Луганської області

8 094 641 8 094 641 - 14 488 14 488 - - - 14 488 8 109 129

0210000
Старобільська районна державна адміністрація 
Луганської області

8 094 641 8 094 641 - - - 14 488 14 488 - - - 14 488 | 8 109 129

0212010 2010 0731
ьагатопрофільна стаціонарна медична допомога

7 944 310 7 944 310 - - - - - - - - - 7 944 310

0212111 2111 0726
ІЇервинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної)
ДОПОМОГИ

150 331 150 331 - - - 14 488 14 488 - - - 14 488 164 819

0600000
06 'Відділ освіти Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

21 760 603 21 760 603 17 584 000 - - 18 774 190 18 774 190 - - - 18 774 190 40 534 793

0610000
Відділ освіти Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

21 760 603 21 760 603 17 584 000 - - 18 774 190 18 774 190 - - - 18 774 190 40 534 793

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 40 000 40 000 - - - 15000 15 000 - - - 15 000 55 000

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колепумами

21 720 603 21 720 603 17 584 000 - - 3 188 146 3 188 146 - - - 3 188 146 24 908 749

0617366 7366 0490
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення У країни - - - - 15 571 044 15 571 044 - - - 15 571 044 15 571 044

1000000
10 'Відділ культури Старобільської районної 
державної адміністрації Луганської області

129 628 53 928 - - - 121 000 121 000 - - - 121 000 250 628

1010000
Відділ культури Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

129 628 129 628 - - - 121 000 121 000 - - І - 121 000 250 628

1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими)

- - - - - 13 000 13 000 - - 13 000 13 000

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек - - - - - 3 000 3 000 - - - 3 000 3 000

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

129 628 129 628 - - - 105 000 105 000 - - * 105 000 234 628

3700000
37 'Управління фінансів Старобільської районної 
державної адміністрації Луганської області - - - - - 1 450 000 1 450 000 - - - 1 450 000 1 450 000

3710000
Управління фінансів Старобільської районної 
державної адміністрації - - - - - 1 450 000 1 450 000 - - - 1 450 000 1 450 000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету - - - - 1 450 000 1 450 000 - - - 1 450 000 1 450 000

X X X Усього ЗО 134 872 30 059 172 17 657 000 39 200 - 20 359 678 20 359 678 - - - 20 359 678 50 494 550

Начальник Управління фінансів Л Годунова



Додаток 12

до розпорядження голови Старобиіьської 
районної державної адміністрації 

Л Уіанської (Області

„ J S  оь „,,р № ьч

І Найменування бюджету 
іержунача' 
міжбюджетного 

трансферту

; 123ІбЗ 

І 123165

1231Л520ІНЮ

1231652!

Районний бюджет 
1 Іовоайдарськопо 

району 
бюджет Чмирівської 
сільської об'єднаної 

і ериторіальної громади

міста Старобільськ
Бюджет 

села Байдтвка 
Бюджет 

ела Верхня Покровка 
Бюджет 

села Веселе ___ 
Бюджет 

села Калмиктвка 
Бюджет 

села Караяншик 
Бюджеі 

сели Куричінка

села Лиман

осля І Ыжньонокронка

села Під трійка

!>юджеі 
села С адки 

Бюджет

села Гигарінка 
Бюджет 

села Хворостянівка

села ЇПиотине

села ПІульгинка 

УСЬОГО

Зміни до міжбюджетних трансф ертів на 2019 рік

трансферти ) інших бюджетів 

субвенції загального фонду 

субвенція на:

! рахунок ілдишк

счбвснцн. що 
утворився на

бюджетною 
періоду (на

бюджету
(41040400)

меншин)) 
(4105U 00)

бюджете ш 
рахунок чалишкч

субвенції. ІЦО !

бюджетною 
періоду (на і

бюджету и

загальної j 
середньої освіти j 

засобами 
навчання та | 

обладнанням для і

природничо-

субвенції, що 
упюрився на

бюджетного 
періоду (на 

забезпечення

санітарно- 
ппгнічниї умов 
у приміщеннях

підтримки

особливими; 
оевтніми 

потребами 
за рахунок 
відповідної і 
субвенції з

шіальної ; (< 
середньої освіти)!

: (41051100)

Найменування

і Субвенція 3
Субвенція з місцевого) місцевого

бюджету на 1 бюджету на
забезпечення якісної. ! забезпечення
сучасної іа доступної і якісної, сучасної

шгальноі середньої та доступної
осипи "Нова загальної

українська школа" за середньої освіти
рахунок відповідної "Нова українська

субвенції 3 школа" за
державною бюджету' рахунок

(на закупівлю відповідної
дидактичних субвенції 3

матеріалів для учнів державного 
бюджету (на

навчаються за новими закупівлю
методиками сучасних меблів 

для початкових
Концепції "Нова класів нової

у країнська школа" української
(41051400) школи)

(41051400)

X 9

291 428 430  380

172 288

535 807 120 386 136 562 435)209 80 689 291428 430 380

Субвенція з місцевого і 
бюджету на | 

забезпечення якісної. ; 
сучасної та доступної 

загальної середньої ;

українська школа" за 
рахунок відповідної 

субвенції з державною! 
бюджету (на ! 

закупівлю музичних 
інструментів. | 

комп’ютерного 
обладнання, 
відповідною 

мультимедійною 
контенту для 

початкових класів 
нової української і 

ніколи) 
(41051400)

Субвенція з 
місцевою 

бюджету на 
утримання 
об'єктів

чи ліквідацію j 
негативних І 
наслідків j 

діяльності !
об'а

10

субвенції спеціального фонду

1 Інша Інша субвенція
субвенція за і місцевою

отримані бюджету на
медичні Хіійснення

; послуги заміни вікон га
і роділлями та дверей V

породіллями загальноосвітні '
Новоайдарсь й школі І-Ш

j кою району в ступенів по вул ..
акушерській Піщана. 1 с
тінекологічно Лиман ;
му відділенні Старобільськог

КУ о району
"Старобільсь Луганської

ке РТМО" області
(4105.1900) (41053900)

субвенція на: 

Найменування

субвенція ■ 
місцевого

ДОШКІЛЬНО) Ч)
навчальною

Нізника. 16 
с Лиман 

Старобільсь 
кою району 
Луганської

(41053900)

1 445 ООО 1 450  000

субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
придбання 

обладнання 
предметі в 

довюстроков

1 495 000 І 450 000

0

35 000

101 566 

0 

0

125 798

172 288 

5 526 506

м бюджетам :трансферти

субвенції 
спеціального фонду

субвенція на: 

Найменування

Інша субнеишм з місцевої 
бюджету на кяіміальний 

ремонт ДОШКІЛЬНОЮ

Пшінка, 16 с Лнмян 
Старобиіьською району 

Луганської облаем (КГКП 
1220)

Н ачальн и к  Упр авл іння ф інансів Л. Годунова



Д одаток 13
до розпорядження голови 

Старобільської районної державної

адміністрації Луганської області

Розподіл к о ш т і в  бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
 .........................................________________  _ (гри Т

і . -  „  „ і  Код Типової Код Прог рамної 
1 , .  _ і програмної класифікації і *

класифікації видатків та ! .
і видатків та 

! коелитувакни :

1 Кол 
! Функціонально 

Т класифікації 
видатків та

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Тиіювою Найменування об'єкта відповідно до нросктно-кошторисної документації

Строк 
реалізації 

і об'єкта (рік

Загальна 
і Обсяг видатків 
! вартість
, бю;іжсі v розвитку, 1 об'єкта, і ривеньгривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на

; МІСІІЄВИХ
і бюджетів
[ _  _____..._ ..........

і кредитування 
1 місцевих
1 бМЬ'ІЖСТІВ
1

кредитування
бюджету

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів І початку і 
; завершения)

і______

кінець 
бюджетного 
періоду, %

j і
1
; о І з 4 5 6 7 8 9

0200000 і
j

02’Старобільеька районна державна адміністрація Луганської 
області 14 488

0210000 !

і . . . . . . . . . . . . . Старобільська районна держ авна адміністрація Луганської області 14 488

0212111 2111
і

0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
14 488первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (за рахунок іншої дотації з сільського бюджету села Половинкине)

0600000 0 6 'Відділ освіти Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області 18 774 190

0610000 Відділ освіти Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області 18 774 190

Виготовлення проектно-кошторисної документації по утепленню зовнішніх СТІН
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти будівлі ДНЗ (ясла-садок) "Малятко" с Половинкине (за рахунок іншої дотації з 

сільського бюджету с Половинкине)
15 000

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (  в т ч  школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування на оснащення 
закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів! 
природничо-математичних предметів (субвенція з місцевого бюджету за рахунок! 
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)

! 136 562

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

Капітальний ремонт на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у

0611020 1020 0921 приміщеннях закладів загальної середньої освіти (субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду)

439 209

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (субвенція з
0611020 1020 0921 закладами (в т  ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами І 20 432

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) І !

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними Здійснення заміни вікон та дверей у Лиманській загальноосвітній школі 1-ІП ступенів
0611020 1020 0921 закладами (в т  ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), по вул Піщана, 1, с Лиман Старобільського району Луганської області (за рахунок! 1 495 000

спеціалізованими школами, ліцеями, пмназіями, колегіумами іншої субвенції з обласного бюджету Луганської області)



0611020 1020 , 0921
і

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

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т  ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
: спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611020 1020 ; 0921
|Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т .ч  школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0617366

0617366

7366

7366

; 0490 

І 0490

[Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

0617366

0617366

7366

7366

І 0490 

; 0490

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
^відновлення України
] Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
! відновлення України

0617366 7366 ; 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

1000000 10 'Відділ культури Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

1010000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

1011100 1100 ; 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

1014060 4060 ; 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

1014060 | 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

. . 1
І014060

ґ . . . . . . .  :
4060 0828

і

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів



На закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що 
навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська 
школа" (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)
На закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 
школи (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок відповідної субвенції з д ержавного бю джету)
На закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, 
відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової 
української школи, (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)

! Реконструкція Старобільської загальноосвітньої школи І ступенів № 1 по кварталу 
І Ватутіна, 63, м. Старобільськ Луганської області
І Реконструкція навчальних корпусів Старобільської гімназїі по вул Володарського,
; 25, м. Старобільськ луганської області
{Капітальний ремонт Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул 
! Піщаній, 1, с Лиман Старобільського району Луганської області 
Капітальний ремонт Підгорівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів по вул 
Чкалова, буд. 82, с. Підгорівка Старобільського району Луганської області 
Реконструкція Старобільської загальноосвітньої школи І1-ІІІ ступенів № 4 
Старобільської районної ради у кварталі Ватутіна, 53а, м Старобільськ Луганської 
області

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на придбання 
персонального компютера для Шульгинської дитячої школи мистецтв (за рахунок 

! іншої дотації з сільського бюджету с Шульгинка)
{Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на поповнення 
бібліотечного фонду для Половинкинської бібліотеки (за рахунок іншої дотації з 

I сільського бюджету с Половинкине ) ___
І Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху 
сільського Будинку культури с. Верхня Покровка (за рахунок іншої дотації з 

І сільського бюджету с Верхня Покровка)
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на придбання; 
ноутбуків для Лозовівського, Камянського, Хворостянівського сільських клубів (за 
рахунок іншої субвенції з сільського бюджету с  Хворостянівка)
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертної оцінки і 
по капітальному ремонту даху та фасаду сільського Будинку культури с. Шульгинка! 
(за рахунок іншої дотації з сільського бюджету с Шульгинка) _ _[

і
291 428

430 380

375 135

і— -

3 999 059

1 478 449

3 608 695

4 193 681

2 291 160

121 000

121 000

13 000

3 000

35 000

| 22 000
і

48 000



3700000

3710000

3719770

X

37 ’Управління фінансів Старобільської районної державної

1 ... -- адміністрації Луганської області
Управління фінансів Старобільської районної державної

.. ... ----- „адміністрації Луганської області

! 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

1 х Усього



1 450 ООО 

1 450 ООО

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу по вул. Пізника, 16, с Лиман1
Старобільського району Луганської області (за рахунок іншої субвенції з обласного: І 450 000
бюджету Луганської області) ■

20 359 678

Л Годунова


