
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

« А >  січня 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», постанови Центральної виборчої комісії від
04.01.2017 № 2 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 1 та 8 
січня 2017 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру 
виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення 
повторного голосування з цих виборів», розпорядження голови обласної 
держадміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
06.01.2017 № 1 «Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету»:

1. Внести зміни до річного обсягу доходів та затвердити розподіл та 
призначення видатків районного бюджету на 2017 рік за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевому бюджету для виготовлення відділом ведення 
Державного реєстру виборців Старобільської райдержадміністрації списків 
виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного 
голосування з перших виборів депутатів Чмирівської сільської ради 
Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади та Чмирівського 
сільського голови 08 січня 2017 року згідно з додатками 1-3.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника

А.І.Г аркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
райдержадміністрації 

січня 2017 ДЬ'бї

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету для виготовлення відділом 

ведення Державного реєстру виборців Старобільської райдержадміністрації списків 
виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 

з перших виборів депутатів Чмирівської сільської ради Чмирівської сільської 
об'єднаної територіальної громади та Чмирівського сільського голови

08 січня 2017 року

Код бюджету 

1

12316200000

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці
 2
Районний бюджет Старобільського 
району

Сума, грн.

1 200

РАЗОМ 1 200

Заступник голови райдержадміністрації



Додаток № 2 
до розпорядження 
голови райдержадмінстрації 

СІЧНЯ 2017 № $

Зміни до доходів районного бюджету на 2017 рік

Н айменування згідно 
з класиф ікацією  доходів бюджету

Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Код в т.ч. бюджет
Всього розвитку

40000000 Офіційні трансферти 1 200 1 200

41000000 Від органів державного управління 1 200 1 200
41030000 Субвенції

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

1 200 1 200

41037000 проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів

1 200 1 200

Всього доходів 1 2 0 0 1 2 0 0

Заступник голови райдержадміністрації О.О.Григоренко

і



ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного бюджету на 2017 рік

Додаток № З 

до розпорядження 

голови райдержадмінстрації 
січня 2017 №  £

Код 
: програмної 
; класифікації 
! видатків та 
1 кредитування 

місцевих 
бюджетів

1

03

Загальний фонд Спеціальний фонд

Найменування головного розпорядника, піднонілалміоіо шімчінвця, бю лж спш і 
програми або напряму видатків згідно з типовою відомчеип / 11ІК НКМ Ь /

зн и х 3 них 3 них
Код ТПКВКМ Б 

/ ТКВЕСБМС
Код Ф КВКБ

Всього
видатки комунальні вш кіт ки

Всього
видат ки комунальні видат ки

бюджет
розвитку

Разом
ТКНКЬМС спож иванім оплата праці послуги та 

енергоносії

розвит ку спож ивання
праці

послуги та 
енергоносії

розвит ку

2 3 4

: Старобільська районна державна адміністрацій 1200

6

1200

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 200

8021 0160
П роведення місцевих виборів

1200 1200 1 200

Всього видатків 200 1 200 - - - - 1 200

Заступник голови райдержадміністрації О О Григоренко

і


