
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
о  •• •• • • •••голови районної державної адміністрації

£0 2018 р. м. Старобільськ № б

Про внесення змін до 
районного бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, частини 
дванадцятої рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 р. № 24/33 
«Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 07.11.2018 року № 867 -  р «Деякі питання розподілу у 2018 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків 
районного бюджету на 2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій» згідно з додатками 1-3.

2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів з районного бюджету згідно 
з додатком 4.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації О. Григоренко.

Г олова А. Гаркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2018 р . №

Розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

Код бюджету Найменування бюджетів
Загальний фонд сума, 

грн.
1 2 3

12316301000 Міський бюджет м. Старобільськ 200 000

Разом 200 000

Начальник Управління фінансів Л.Годунова



Додаток 2
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області 
Л6 МІМПОШ)ЦХІ̂  2018 р. №£Г5~

Зміни до доходів районного бюджету на 2018 рік

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів 
бюджету

Всього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

41034500

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих територій

200 000 200 000

Всього доходів 200 000 200 000

Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток З
до розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області
Л 6  18 р. піб&б

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків районного бюджету на 2018 рік

грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Т1ІКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд ■■ ” 1 

РАЗОМ
Всього

видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку

3 них

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

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

3700000 4
Управління фінансів Старобільської районної 
державної адміністрації Луганської області

200 000 - - - 200 000 - - - - - - 200 000

3719510 9510 0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

200 000 200 000 . - - 200 000

Всього 200 000 - - - 200 000 - - - - - - 200 000

Начальник Управління фінансів

___

Л. Годунова



Додаток 4
до розпорядження голови 
Старобільської районної держави» 
адміністрації Луганської області

2018 р.

Зміни до міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік

Код бюджету

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно- 
територіальної 

одиниці

Субвенції з районного бюджету

Сума всього, грн.

Субвенція загального фонду:

ЗБІЛЬШИТИ субвенцію з місцевого 
бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного 
бюджету (КЕКВ 3220)

12316301000

м. Старобільськ 
Старобільського 

району 200 000 200 000
ВСЬОГО 200 000 200 000

Начальник Управління фінансів Л. Годунова

і


