
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2018 р. м. Старобільськ № 451

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 
Міністрів 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 
14.12.2018 № 1016 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації - керівника обласної військовотцивільної адміністрації 
від 21.12.2017 № 929», листів управління соціального захисту населенні 
районної державної адміністрації від 17.12.2018 №№ 01-10/5057, 5058 «Про 
внесення змін до річного та помісячного розпису районного бюджету на 2018 
рік»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків 
районного бюджету на 2018 рік за рахунок відповідних субвенцій 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 
голови районної державної адміністрації О. Григоренко.

А. Гаркавий



Додаток 1
до розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації

2018 р.

Зміни до доходів районного бюджету на 2018 рік

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів бюджету
Разом на 
2018 рік

загальний фонд

збільшити зменшити

Доходи

40000000 Офіційні трансферти -11 544 178 11 544 178

41000000 Від органів державного управління -11 544 178 11 544 178

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам -11 544 178 11 544 178

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 
за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету,

-11 467 478 11 467 478

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять 
за дитиною", оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету,

-76 700 76 700

РАЗОМ -11 544 178 11 544 178

г
Начальник Управління фінансів Л. Годунова



Додаток 2 
до розпорядження 
голови районної державної 
адміністрації
/< Р - % 2 ш # 2018 р. № Ч-З7

Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2018 рік за рахунок субвенцій з державного бюджету
______ ______ ________________________________________________ ____________________ _;______  ГРН.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів 1

Код 
ТПКВ 
КМБ / 

ТКВКБ 
МС2

Код
ФКВК

БЗ

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

\

Разом
Збільшити Зменшити

1 2 3 - 4 5 6 7

08

Управління соціального захисту населення 
Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області 70 890 11 615 068 -11 544 178

0813040 3040

Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, тимчасової допомоги дітям 10 194 619 -10 194 619

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 147 078 -147 078

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 21 500 -21 500

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 3 880 690 -3 880 690

0813044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування 615 740 -615 740

0813045 3045 1040
Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1 483 304 -1 483 304

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 187211 -187 211

0813047 3047 1040
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім ’ям 3 859 096 -3 859 096

0813080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку 70 890 1 343 749 -1 272 859

0813081 3081 1010
Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 755 085 -755 085

0813082 3082 1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд 60 750 60 750

0813083 3083 1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 
І чи II групи внаслідок психічного розладу

588 664 -588 664

0813084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату 5 670 5 670

0813085 3085 1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку 4 470 4 470

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 
за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя 76 700 -76 700
Разом 70 890 11 615 068 -11 544 178

Начальник Управління фінансів Л.Г одунова


