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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА проект

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

______________ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

  №  /

Про районний бюджет 
Старобільського району 
на 2019 рік

Керуючись статями 14, 22-24, 63-64, 69_1-72, 75-78, 89, 91, 96, 101, 102, 
ЮЗ2, ЮЗ4, ЮЗ6, 104, 108 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік», пунктом 17 частини першої статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старобільська 
районна рада

в и р і ш и л а :

1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 423 568 550 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду районного бюджету -  420 145 285 гривень та доходи 
спеціального фонду районного бюджету -  3 423 265 гривень згідно з додатком 
1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 423 935 196,87 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду районного бюджету -  420 001 285 гривень та видатки 
спеціального фонду районного бюджету -  3 933 911,87 гривень згідно з 
додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до районного бюджету у сумі 436 646,87 гривень, у 
тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету -  
436 646,87 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 70 000 гривень, у тому 
числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету -  44 000 
гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету -  26 000 
гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 100 000 гривень 
згідно з додатком 2 до цього рішення;
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дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 100 000 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 
500 000 гривень;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 620 000 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2019 рік у сумі 423 935 196,87 гривень, у тому числі за 
загальним фондом -  420 001 285 гривень, спеціальним фондом -  3 933 911,87 
гривень у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно 
з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 
до цього рішення.

Делегувати Старобільській районній державній адміністрації Луганської 
області повноваження, щодо прийняття рішень про розподіл та перерозподіл 
обсягів трансфертів з державного, обласного або інших місцевих бюджетів 
місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради з наступним внесенням 
змін до рішення про районний бюджет.

Делегувати Старобільській районній державній адміністрації Луганської 
області повноваження, щодо затвердження розподілу між місцевими 
бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до 
визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням 
частини п'ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з 
додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих програм у сумі 7 522 670 гривень згідно з додатком 7 до цього 
рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, 
визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 
статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 
статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого
бюджету на 2019 рік:
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1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 і, 71 
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 
першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 
першої статті 69і Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 
на:

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити Управлінню фінансів Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області в особі начальника, а у разі його відсутності 
(відпустка, хвороба, відрядження тощо) -  в особі заступника начальника - 
начальника бюджетного відділу, у 2019 році розміщувати в межах поточного 
бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасові вільні кошти районного 
бюджету на депозитних рахунках в установах банків (їх філіях, відділеннях) з 
обов'язковим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 
періоду.

10. Дозволити Управлінню фінансів Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області в особі начальника, а у разі його відсутності 
(відпустка, хвороба, відрядження тощо) -  в особі заступника начальника - 
начальника бюджетного відділу, у 2019 році відповідно до статей 43, 73 
Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеним Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного 
бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця 
поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету Старобільського 
району забезпечити:
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1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня . 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет 
за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених, відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Делегувати Старобільській районній державній адміністрації 
Луганської області повноваження на прийняття рішень, щодо перерозподілу 
видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та 
субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 
108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок 
зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами 
бюджету) за умови погодження з постійною комісією Старобільської районної 
ради Луганської області з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.

13. Встановити, що у 2019 році 50 відсотків орендної плати за 
користування майном, що належить бюджетній установі, яка фінансується з 
районного бюджету, зараховується до загального фонду районного бюджету.

Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю надходження орендної 
плати за користування майном, що належить бюджетній установі і яка підлягає 
зарахуванню до загального фонду районного бюджету, покласти на 
орендодавців, тобто, на бюджетні установи, що фінансуються з районного 
бюджету та здають в оренду комунальне майно.
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У разі надходження орендної плати за користування майном, що 
належить бюджетній установі, яка підлягає зарахуванню до загального фонду 
районного бюджету, на рахунок бюджетної установи вона повинна бути 
перерахована до загального фонду районного бюджету не пізніше 3-х робочих 
днів з дня її отримання.

14. Додатки № 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Визначити, що інформація про районний бюджет публікується в газеті 
«Вісник Старобільщини».

16. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його опублікування 
та застосовується з 01 січня 2019 року.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.

Г олова
Старобільської районної ради
Луганської області М. КУЛАЧКА



Додаток 1
до рішення районної ради
п р о  раионнии оюджет итарооільського району на 
901 0 піїт"
від №__ " ___________ 2018 р. № /

Доходи районного бюджету на 2019 рік

Спеціальний фонд
(грн.)

Код 1 Іайменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд !
Всього

в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 ..1 ....... 4 І
5 6

10000000 Податкові надходження 130 297 000 130 297 000 і - .

11000000

11010000

11010100

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості , 
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

130 296 000 

130 296 000

84 360 000

..................... "" ■■+
130 296 000 •

130 296 000 |

84 360 000 !
- - ..............: .... — ....-............-— і

11010200

і юдаток на доходи фіШчних осїб з 'грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими

27 680 000 27 680 000 : .
|

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата ,

16 576 000
|

16 576 000 !
і

1

11010500
і іидаїик па дилиди ця дпчмпл иии, щи с п л а ч у с і ьси
фізичними особами за результатами річного 1 680 000 1 680 000 - і

11020000

11020200

Податок на прибуток підприємств
1 Іодаток на прибуток підприємств та фінансових установ 
ком\ пальної власності

1 000 ■

1 000

1 000

1 000 і - -

20000000 Неподаткові надходження 3 869 150 445 885 3 423 265 -

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2 000 2 000 - -

21010000

частина чистого приоутку(доходу) державних аоїг 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, 
що вилучається до відповідного бюджету, та 
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких

2 000 2 000 і

22001 н.имі

Частина чистого прибхтку (доходу) комунальних 
- гарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 

: провідного місцевого бюджету 
Адміністративні ібори та платежі, доходи від 
н (.‘комерційної господарської діяльності

2 000 

418 885

■ " ■ "7 

2 000 І

418 885
\ і -І

22010000

22иЮЗіл.

Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців 
іа громадських формувань

355 000

55 000 :

355 000 .

55 000

і

..... ................

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових і 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень ;

300 000
.... ..... ............... 1

300 000 -

І..... ;

22080000
пад.чидженми від орендногплаттгза корисІуьанни т  
цілісним майновим комплексом та іншим державним : 63 885 63 885 -

} ■ ■ і

2208 Д.." 

24000000

: лодження від орендної плати за користу вання 
Цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебчвас в комунальній власності 
Інші неподаткові надходження

63 885 

25 000

63 885 і 

25 000

-
:

24060000
24060300
25000000

Інші надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ

25 000 
25 000 : 

3 4 2 3 2 6 5  7

25 000
2 5000

і 3 423 265

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством ■

3 423 265
1

”__ ,_І

1
3 423 265

! 1 
:

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами' 
згідно з їх основною діяльністю

3 379 270 і 3 379 270 -

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 
РАЗОМ ДОХОДІВ

43 995 
134 166 150 130 742 885

і " 43 995 
3 423 265 ...... -........; ........

40000000
41000000
41020000

Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дот ації з державного бюджету місцевим бюджетам

289 402 400 
289 402 400

289 402 400 
289402 400 ------------- ---- '-------

І............. -..... ' ------- 1

41020100 Базова дотація - - і
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам__ 68 191 300 68 191 300 - г

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

51 181 400 51 181 400
!

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

17 009 900 17 009 900 -
І

і
41040000

41040200

Длиіііцп 3 Місцевих оюдже нв'ІНШИМ Місцевим

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджет)' видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної

23 924 900

23 924 900

23 924900

23 924 900 . Г .........ґ
додаткової дотації з державного бюджету 

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету



41050000

4 1 0 5 0 1 0 0

41050200

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату' електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
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 
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 

4 1050300 мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тим часової державної соціальної допомоги н

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 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих^ 

41051000 видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції......................      _ _______
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції
У чивсмція 3 м ісце во ї О о ю д ж е гу  на  ВГДШКоД_> ВсіННЯ

41050700

41051500 і

4 1 0 5 2 0 1 "
вартості лікарських засооїв для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної субвенції з

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів
41053300 спільного користування чи ліквідацію негативних

наслідків діяльності об'єктів спільного користування
410539ОО Інші субвенції з місцевого бюджету

Обласний бюджет Луганської області 
На забезпечення безперебійного функціонування 
інформаційно -  аналітичної системи моніторингу 
виконання місцевих бюджетів області 
На впровадження системи^відеоконференцзв'язку 
Районний бюджет Новоайдарського району 
інша субвенція Старобільському районному бюджету за 
отримані медичні послуги роділлями та породіллями 
Новоайдарського району в акушерсько-гінекологічному 
відділенні КУ "Старобільське РТМО"
Сільський бюджет с. Половинкине 
на утримання Старобільського районного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
С ільський бюджет с. Веселе 
на утримання 0,75 штатної одиниці завідувача 
Веселівського сільського клубу 
на утримання Старобільського районного центру 
соціальних служб для сімЧф дітей та молоді 
Сільський бюджет с. Шульгинка 
на утримання Старобільського районного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

ВСЬОГО ДОХОДІВ

197 286 200

67 112 700

197 286 200

650 430

38 215 

66 363

66 363

423 568 550

1 84 063

5 92 265

) 54 050

> 38 215

1 66 363

1 66 363

420 145 285 З 423 265

Ке ру ю ч и й справами Л. О. Стаценко



Додаток № 2
до рішення районної ради
"Про районний бюджет Старобільського
району на 2019 рік"
в ід _________________ №____

Фінансування районного бюджету на 2019 рік
________________________________ (грн.)

Найменування згідно з класифікацією „ і Загальний 
Код , .  ^  Всього | , !

фінсШсувсШня бюджету 1 фонд
і

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

■ 1 .......................  2.............................~ ...... 1  3 Т  4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування - |

Фінансування за рахунок зміни залишків 1 
208000 . % . - і коштів бюджетів

- 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1 -

Кошти, що передаються із загального фонду 
208400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального - і-  100 000,00 100 000,00

фонду)
100 000,00

600000 Фінансування за активними операціями - 100 000,00 100 000,00 100 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Кошти, що передаються із загального фонду 
602400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)
- 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Керуючий справами Л. О. Стаценко



к.«
тпкнкмь

юоо
)000

Л 50 0150 0111

) 180 0180 0133

юоо :

юоо

) 180 0180 і 0133 

1010 2010 0731

1110 2110;

1111 2111 0726

1140 ; 2140 

144 і 2144

146 2146

110 3110

0763

0763

112 І 3112 і 1040 

130 3130 І

131

132

140

3131

3132

3140

1040

1040

1040

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

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

С таробільська районна рада і

Старобільська районна рада !
Організаційне, інформаційно-аналітичне та |
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад
Інша діяльність у сфері державного управління 
С таробільська районна держ авна 
адміністрація Л уган сько ї області |
Старобільська районна державна ;
адміністрація Луганської області 

Інша діяльність у сфері державного управління

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 
Первинна медична допомога населенню 
Первинна медична допомога населенню, що і
надається центрами первинної медичної !
(медико-санітарної) допомоги ;
Програми і централізовані заходи у галузі |
охорони здоров'я
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет ‘____
Відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань
Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту
Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту
Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері
Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми 'М олодь України'
Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

РОЗПОДІЛ 
видатків районного бюджету на 2019 рік

Загальний фонд

Додаток №3
до рішення районної ради

"Про районний бюджет Старобільського
району на 2019 рік"

в ід " "  2018 р. № /

(ірн )
Спеціальний фонд 

з них

Всього

5 647 000
5 647 000

5 298 000

349 000 

53 931 132

53 931 132 

50 000 

44 300 000 

. 1 386000

1 386 000

1 719 132 

1 277 823 

441 309

видатки
споживання оплата праці

5 6 4 7 0 0 0  ]

5 298 000

349 000 

53 931 132 ;

53 931132 ;

50 000 і 

44 300 000 І 

1 386 000 І

17 000

1 386 000

1 719 132 

1 277 823 

441 309

17 000 

1 390 000

30 000

1 360 000

199 800

17 000 

17 000 І 

1 390 000 І

30 000

1 360 000

199 800

7
3 951 000

5 647 000 І 3 951 000

КОМунаЛЬНІ видатки {

послуги та розвитку !

енергоносії

483 870
483 870

3 721 000 ! 433 870

230 000 

1 629 000

50 000 

369 020

1 629 000 І 369 020

985 000

985 000

135 320

135 320

Всього

10
6 122
6  122

6 122

видатки
споживання

11 ; 
6 122 І
6 122 і

оплата
праці

12

6 122

1 648 224,87 1 237 578

1 648 224,87 1 1 237 578,00

■■ ■■ - ■ і .... .........
1 237 578 І  1 237 578

комунальні видатки
послуги та розвитку

енергоносії

бюджет
розвитку

РАЗОМ

13 14 15

; 410 646,87 І 410 646,87

410 646,87 І 410 646,87

16
і 5 653 122 !

.... 5 6 5 3 122 І

5 304 122

349 000 

55 579 356,87

52 080 156,87 

50 000 

45 537 578 

1 386 000

1 386 000

1 719 132

1 277 823

441 309

17 000 

17 000

1 390 000

30 000

1 360 000

199 800



V
>040

5041

5050

5053

5060

5061:

5040

5041 

5050

5053

5060

5061

П ідтримка і розвиток спортивної 
І інфраструктури 

0810 !^ тРимання та Фінансова підтримка 
; спортивних споруд
Підтримка фізкультурно-спортивного руху 

[фінансова підтримка на утримання місцевих 
0810 осередків (рад) всеукраїнських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості 
Інші заходи з розвитку фізичної культури та 

•спорту
Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення Спорт для всіх 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
• серед населення регіону

1 060 000

1 060 000 

250 000

250 000 

1 10 000

110 000

1 060 000 644 000

1 060 000 644 000 І 

П 250 000 ....................  -

250 000 ! -

110 000 .

І 1 10 000
; |

233 700 

233 700

'370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

____________ _____________ __ _____ ________ ]
- - - -

І
'640 і

- ......  |

7640 | 0470
і

Заходи з енергозбереження ! 200 000 200 000 1
і

-

>800

юоо

ю о о :

9800 0180

________ _____________ __ ______  і
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економі чного розвитку регіоні в........
Відділ освіти С таробільської районної
держ авної адм ін істрац ії Л уганської області
Відділ освіти Старобільської районної 
державної адміністрації Луганської області

3 249 200

147 138 250

147 138 250

3 249 200 :

147 138 250

147 138 250 ;

93 631 470

93 631 470

23 691 760

23 691 760

010 1010 1 0910 Надання дошкільної освіти ’......... 31 900 000 31 900 000 [-  ]9 323 ооо 6 549 540

020 1 1020 0921

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

97 700 000 97 700 000 і 62 747 000 15 176 050

і 030 і 1030 і 0921
Надання загальної середньої освіти вечірніми 
(змінними) школами

7 200 7 200 5 900 -

1090

|

1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними і 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

3 555 000 3 555 000 2 288 000 729 690

1150 1150 0990
М етодичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів

1 950 000 1 950 000 1 375 000 40 450

1160 1160
іншгприї |ламп, .заклади і а холоди у  сц/срі

8 874 000 8 874 000 ~ 6 192 570 737 430

1161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

8 674 000 8 674 000 6 192 570 _ 737 430

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 200 000 200 000 - -

И 40 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

343 000 343 000 - -

1240 3240 Інші заклади та заходи 9 050 9 050 - -

1242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

9 050 9 050 - -

5030 5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

2 800 000 2 800 000 1 700 000 458 600

5031 5031 0810
У іриманил їй ніш пальни- і рсну вольна рООиі а
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 2 800 000 2 800 000 1 700 000 458 600



. - - - - 1 060 000

- - - - - - 1 060 000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - _ 250 000 !

- - - - - - - 250 000

- - - - - : 110 000

- ; - - - 110 000 1

: 410 646,87 - І 410 646,87
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

г
410 646,87 410 646,87

і

----- ---------

! - - 200 000

1 3 249 200 !

- 2 060 652 1 960 652 - - 100 000 100 000 149 198 902

- 2 060 652 1 960 652 - - 100 000 100 000 149 198 902
[

, 1 930 500 1 930 500
---------- “

: L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...-..... ........ і 33 830 500

- 125 499 25 499 - * і  100 000 100 000 97 825 499

- - - - -
----------------

- 7 200

1 1 545 1 545 - ; - - - 3 556 545

; -
і - - - - 1 950 000

і 3 108 3 108
j

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  '  . . . . . . .
- - 8 877 108

і
3 108 3 108 і ' - - 8 677 108

- - - - - - - 200 000

1 - - - - - - 343 000

- - - - - - - 9 050

- - - - - - - 9 050

- - - - - - - 2 800 000

- - - - -
ф

- 2 800 000



V
)0000 Ста робільської ра йон ної держа вної 

адміністрації Л уганської області 
Управління соціального захисту населення

194 585 237 194 585 237 3 553 000

10000 Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

І 194 585 237 194 585 237 3 553 000

12150 2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері 
охорони здоров'я

100 000 100 000 -

12152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я
падання ШЛьї іа житлових суисидіи 
населенню на оплату електроенергії,

100 000 100 000 -

13010 і ЗОЮ
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати, вивезення побутового сміття та рідких

1 Іадання пільг на оплату житлово-

67 112 700 67 112 700

1 К)| І 101 1

і

1010 комунальних послуг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства
і іаданн» су чс й д і и насеЛснТГЮ ДЛя

5 760 440 5 760 440 1 - |

|— .. ...... [
1 1012 ! 1012 1060 відшкодування витрат на оплату житлово- 61 352 260 61 352 260 1 " ! і ..........  ;

■ Надання пільг та субсидій населенню на
1 3020 5020 придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу 
Надання пільг на придбання твердого та

650 430 650 430

3021 3021 1030
рідкого пічного побутового палива і

;скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства 

"падання суисидіи населенню длм

114 660

1

114 660

.3022 3022 і 1060
відшкодування витрат на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і

535 770 535 770

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших

3030 3030

і
-  .............-і

передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

420 610 : 420 610 -

,3031 ! 3031 1 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

284 020 284 020 ■ |

13032
1 1 

3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд

118 590 118 590 ■

[3035 3035 1070 окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

18 000 18 000 -

Надання допомоги сім 'ям з дітьми,
[3040 3040 малозабезпеченим сім ям, тимчасової 

допомоги дітям
94 335 797 94 335 797

[3041 3041 1040
Надання допомоги у зв язку з вагітністю і 
пологами

569 450 569 450 *

[3042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 198 660 198 660.... -

[3043 ; 3043 і 1040 Надання допомоги при народженні дитини 66637  100 66 637 100 -

[3044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

2 527 310 2 527 310 •

[3045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 14 097 760 14 097 760 -
[3046 | 3046 1040

п ед а н ті іимна^иииі дсрлишпиі дииимиї и
1 124 820 1 124 820 -

13047 : 3047 1040
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім 'ям

9 180 697 9 180 697 -



253 480 - 4 079 4 079 3 343 - - - 194 589 316

253 480 - і 4 079 4 079 3 343 - - - 194 589 316

100 000

І 00 ООО

6 7 1 1 2  7 0 0  !

5 760 440

61 352 260 

650 430

114 660 I

535 770

420 610

■ і
284 020 

118 590

18 000

94 335 797

569 450

198 660 
66 637 100

2 527 310

14097 760 
1 124 820

9 180 697



813080

813081

3080

3081 1010

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
ТШДШІМЯ ДСрЖ&ЬґіОЇ СиЦїШі'ЬНОі' ДипимиГЙ'
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з

26 296 040

! і б і з і ї б о

1 26 296 040 

і 16 131 160 :

і

і
і.....................  :і
!

і
і - - - _ 26 296 040 І 

І іб і з і  160 :

813082

813083

813084

3082

3083 

і 3084

1010

1010

1040

і

Надання державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю, державної соціальної 
допомоги на дог ляд
Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок 
психічного розладу
Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату

6 441600 

2 675 520 

923 200

6 441600

: ! 
2 675 520 - і

1... і...............................і
1 : ;

923 200 і
|

.

- -

-
і
і ’

- - -

6 441 600 

2 675 520 і 

923 200

813085

813100

813104

3085

3100

і
ґ.... -.... -

3104

!

і 1010 

1020

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 
за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку 
Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування 
Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

124 560 

3 422 000 

3 422 000

124 560 : 

3 422 000 :

3 422 000 І
!

2 501 000 

2 501 000

1 ■ і 

216 000

216 000

- 4 079 

4 079

[■■ ■■ - - ........

4 079

4 079 І

:

3 343 ; 

! 3 343

- - -

124 560 : 

3 426 079

3 426 079 І
|

813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

1 400 000 1 400 000 1 052 000 37 480 - - - іі
-

. - 1 400 000 Іі

813121 3121
і

1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім 'ї, дітей та молоді

1 400 000 1 400 000 1 052 000 37 480 - - -
1 і

- - 1 400 000

813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

- - - - - - -
;

- - - -

813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

87 300 87 300 - - - - - - - - - 87 300

813230 3230 1040

оиіш ата 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

536 300 536 300 - - - - - - - - - 536 300

813240 3240 Інші заклади та заходи 224 060 224 060 - - - - - - - - - 224 060

813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

224 060 224 060 - - - - - - - - 224 060

хюооо Відділ культури  С таробільської районної 
держ авної адм іністрації Л уган сько ї області

17 080 146 17 080 146 11627 000 2 305 370 - 214 834 214 834 129 283 35 000 - - 17 294 980



010000

011100 1100 0060

014030

014060

4030

4060

314080 4080

314081 :

314082 :

7000001!

чоооо

40180 

'18700 : 

19770

4081

4082

0180

8700

9770

0824

0828

0829

0829

0133

0133

0180

19800! 9800 0180

Відділ культури Старобільської районної 
і державної адміністрації Луганської області 
’Падання спеціальної освіти школами 
:естетичного виховання (му шиними,
;художніми, хореографічними, театральними,
! хоровими, мистецькими)
(Забезпечення діяльності бібліотек  
Забезпечення діяльності палаців і будинків  
культури клубів центрів дозвілля та інших 

!клубних закладів

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
! мистецтва
і Забезпечення діяльност і інших закладів в 
і галузі культури і мистецт ва 
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
У правління ф інансів С таробільської 
районної держ авної адмін істрац ії 
Управління фінансів Старобільської районної 
державної адміністрації 
Інша діяльність у сфері державного 
управління 
Резервний фонд

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

Всього

17 080 146

5 650 000

4 565 000

6 120 000

745 146

635 146 

110 000 

1 619 520

1 619 520

12 520 

620 000 

100 000

887 000 

420 001 285

11 627 000

4 426 000

326 9  000 

З 440 000

492 000 

492 000

17 080 146

5 650 000

4 565 000

6 120 000

745 146

635 146 

110 000 

999 520

999 520 

12 520

100 000 

887 000 

419381 285 1 14391470

2 305 370

164 740

473 900

1 666 730

27 103 500

Керуючий справами Л. О. Стаценко



214 834

197 604

16 110

1 120

214 834 ; 129 283

197 604 : 129 283

35 ООО

35 ООО '

16 110

1 1 2 0

3 423 265 132 626 I 35 ООО I 510 646,87

17 294 980 !

5 847 604 !
j

4 581 110 1

6 121 120 і

745 146 1

635 146 j
 J

110 000

1 619 520

- 1619 520

12 520 

620 ООО I 

100 000 ;

887 ООО

510 646,87 423 935 196,87



Додаток № 4
до рішення районної ради
"Про районний бюджет Старобільського району на 
2019 рік"
від "___"  2018  р. № __ /____

Кредитування районного бюджету у 2019 році

(п>н-),
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код Г и пової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих  

бюджетів

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми / підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього

загальний
фонд

спеціальний фонд

Разом
загальни 
й фонд

спеціальний фонд

Разом
загальний

фонд

спеціальний фонд

Разом
усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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

0200000 Старобільська районна державна 
адміністрація Луганської області

44 000,00 26 000,00 70 000,00 - - 436 646,87 - 410 646,87 - 436 646,87 44 000,00 - 410 646,87 -410 646,87 - 366 646,87

0210000 Старобільська районна державна 
адміністрація Луганської області

44 000,00 26 000,00 - 70 000,00 - - 436 646,87 - 410 646,87 - 436 646,87 44 000,00 - 410 646,87 -410 646,87 - 366 646,87

0218830 Довгострокові кредити індивідуальним 
забудовникам житла на селі та їх повернення

44 000,00 26 000,00 - 70 000,00 - 26 000,00 - 26 000,00 44 000,00 - - 44 000,00

0218831 8831 1060 Надання кредиту 44 000,00 26 000,00 - 70 000,00 - - 44 000,00 26 000,00 - 70 000,00
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 44 000,00 26 000,00 - 70 000,00 - - 44 000,00 26 000,00 - 70 000,00

0218832 8832 1060 Повернення кредиту - - - - 26 000,00 - - 26 000,00 - - 26 000,00 - - 26 000,00
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів - - - - - 26 000,00 - - 26 000,00 - - 26 000,00 - - 26 000,00

0218860 Бюджетні позички суб'єктам господарювання 
та їх повернення - - - - 410 646,87 - 410 646,87 - 410 646,87 - - 410 646,87 -410 646,87 - 410 646,87

0218862 8862 0490 Повернення позичок - - - - - 410 646,87 - 410 646,87 - 410 646,87 - - 410 646,87 -410 646,87 - 410 646,87
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів - - - - - - 410 646,87 - 410 646,87 - 410 646,87 - - 410 646,87 -410 646,87 - 410 646,87

УСЬОГО 44 000,00 26 000,00 - 70 000,00 - -  436 646,87 - 410 646,87 - 436 646,87 44 000,00 -  410 646,87 - 410 646,87 - 366 646,87

Керуючий справами Л. О. Стаценко



до рішення районної ради

"Про районний бюджет Старобільського район>' на 2019 рік” 
від  2018 р. № ___/____

Міжбншжетні трансферти на 2019 рік

Керуючий справами Л. О. Стаценко



Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

Додаток № 6 
до рішення районної ради

"Про районний бюджет Старобільської о 
району на 2019 рік"

від "____"   201 X р. №

(гри.)
І
| Код Програмної 

класифікації 
1 видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
п рої рам мої 

класифікації 
видатків та 

І кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредиіунання
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 
документації і

1 2 3 4 5

0200000
1!

Старобільська районна державна адміністрація Луганської 
області

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

Нерозподілені видатки за рахунок надходження коштів
0217370 7370 0490 від погашення регконтракту 1996 року та бюджетної 

позички 1999 року

0600000
Відділ освіти Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

611020 1020 0921
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Придбання обладнання і предметів довгосгрокового 
користування

X X X УСЬОГО X

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
! початку і 
' завершення)

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

І Рівень 
і будівельної 
1 готовності 
! об'єкта на кінець 
' бюджетного 
' періоду, %

6 ; 7 8

410 646,87

|...9

і
410 646,87

100 000,00 

100 000,00

.-  - ....- ;
!

Іі1

X X 510 646,87 X

Керуючий справами Л. О. Стаценко



Додаток № 7
до рішення районної ради 
"Про районний бюджет 
Старобільського району на 2019 рік”

від "   2018 р. №

РОЗПОДІЛ
витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм, у 2019 році

( ірн >

Код Програмної | 
класифікації | 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціональ

ної
класифікації 
видатків та | 

кредиту ванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму ;

Усього
Загальний

фонд

Спеціаль

усього

.ний фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

1

0200000

0210000

2 3

|

■

4

02 Старобільська районна державна адміністрація І 
Луганської області і

Старобільська районна державна адміністрація 1 
Луганської області

5  ; б

;

7

4 732 800 

4 732 800

8
4 706 800 

4 706 800

9

26 000 

26 000

10
0

0

0110180 і 0180 0133 !!
Інша діяльність у сфері державного управління

Програма формування позитивного іміджу та залучення інвестицій у 
соціально - економічний розвиток Старобільського району на 2018- 
2021 роки

від 26 липня 2018 
року №27/11 |

50 000 50 000 1

!

0212111 і 2111

1

і

0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

Районна програма на співфінансування оплати медичних послуг, що 
надаються в рамках програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення Комунального некомерційного 
підприємства «Старобільський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги Старобільської районної ради» 
на 2019 рік

від

1 386 000 1 386 000;

|

0213112

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  і

і

3112 і 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і 
здійснення соціального захисту дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах на 2017 -2020 роки

від 23 грудня 2016 
року № 15/3

17 000 17 000

0213131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України»

Районна Програма «Соціальний захист та підтримка сім’ї,дітей та 
молоді в Старобільському районі» на 2018-2022 роки

від 22 грудня 2017 
року № 24/26

30 000 30 000
1

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
Програма "Утримання дитячого юнацького клубу "Орля" та розвитку 
змістовного дозвілля дітей та молоді у Старобільському районі" на 
2018-2022 роки

від 22 грудня 2017 
року № 24/27

1 360 000 1 360 000

0213140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського району 
на 2017 - 2021 роки

від 23 грудня 2016 
року № 15/13

199 800 199 800

0215041 5041 0810
|

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
Районна Програма фінансової підтримки спортивних споруд 
Старобільського району на 2016-2019 роки

від 15 грудня 2015 
року № 2/21

1 060 000 1 060 000

і



1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 10 |

0215053

0215061

...........  |

5053

5061

і

0810

0810

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 
(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Програма розвитку фізичної культури та спорту на селі в 
Старобільському районі на 2016-2019 роки

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Старобільському 
районі на 2017 - 2020 роки

від 15 грудня 2015 
року № 2/19

від 23 грудня 2016 
року №15/11

250 000! 

ПО 000 '

250 0001 

110 0001

0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження
Програма відшкодування частини суми кредиту на 
енергозберігаючі заходи на 2019- роки

і
від

200 000 200 000
!

0218831 8831 1060 Надання кредиту
Районна Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення , 
сільського населення „Власний дім” на 2017-2022 роки

від 16 грудня.2016 
№14/3

70 000 44 000 26 000

0600000
06 Відділ освіти Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

543 000
|

543 000 0 0

0610000
і Відділ освіти Старобільської районної державної 
\ адміністрації Луганської області

543 000 543 000 о; 0

0611162 1162 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Районна Програма «Вчитель» на 2013-2022 роки
від 27 грудня 2012 
року №22/17

59 840 59 840

0611162
1................. .. 2

1162 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Районна програма національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді «Патріот Старобільщини» в Старобільському районі на 2018- 
2022 роки

від 28 грудня 2012 
року №22/18

75 160 75 160

0611162 1162 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Районна Програма «Обдаровані діти» на 2018-2022 роки
від 05 січня 2012 
року №13/28

55 000 55 000

0611162 1162 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Районна програма розвитку дошкільної освіти Старобільського ) 
району на 2018-2022 роки |

від 19 квітня 2018 
року №26/3

10 000 10 000

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

і
Програма оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського району 
на 2017 - 2021 роки

[
від 23 грудня 2016 
року № 15/13

343 000 343 000

0800000
08 Управління соціального захисту населення 
Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

2 136 870 2136 870 0 0

0810000
Управління соціального захисту населення 
Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

2 136 870 2 136 870 0 0

0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 100 000 100 000

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до зконодавства Комплексна районна програма соціального захисту

253 030 253 030

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв’язку

ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів- 
інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку

від 15 грудня 2015 
року № 2/7

108 150 108 150

0813035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті

на 2016-2020 роки
12 000 12 000

0813242 3242 1040
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

143 260 143 260Ф
2



1 2 3 4 5 6 7 8

0813032

0813242

3032

3242

1070

1090

Надання шльї окремим категоріям громадян і оплати 
послуг зв'язку

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Комплексна районна прог рама соціального захисту 
громадян.які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на 2016-2020 роки

від 15 грудня 2015 
року № 2/1 1

7 440 

38 550

7 440 

38 550

0813031 3031 ! Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
і відповідно до зконодавства

30 990 30 990

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв’язку Комплексна районна програма соціального захисту і 

реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями 
на 2016-2020 роки

■ від 15 фудня 2015
3 000 3 000

0813035 3035 ! 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті

року № 2/9
; 6 000 6 000 і

0813242 ' 3242 1040
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

21 900 21 900

0813242 3242 1040 іІнші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Районна Комплексна програма соціальної підтримки бездомних 
громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2016- 

; 2020 роки

від 15 грудня 2015 
! року № 2/5
у - • - ......

5 300 5 300

0813242 ;

-........-

3242 1040
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

і Районна Програма щодо медичного, соціального, забезпечення, 
адаптації, психологічної,реабілітації, професійної 
підготовки(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 

12018-2020 роки

від 25 грудня 2015 
року № 3/3

і 7 250 7 250;

0813121 3121 : 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб для сім’ї,дітей та молоді

і Районна Програма «Соціальний захист та підтримка сім’ї, дітей та 
і молоді в Старобільському районі» на 2018-2022 роки

від 22 грудня 2017 
року № 24/26

1 400 000
1 400 000

1000000
!
10 Відділ культури Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

І........... 110 000і 110 000

1010000
і

Відділ культури Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

110 000 110 000

.............. - -...і
1014082 4082

! н 
і 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Районна Програма розвитку культури в Старобільському районі на 
2013 - 2020 роки

від 27 грудня 2012 
року №22/6

110 000 ]

110 000

! РАЗОМ 7 522 670 7 496 670

Керуючий справами Л. О. Стаценко

з



Пояснювальна записка
до рішення районної ради 

про районний бюджет на 2019 рік

Проект рішення про районний бюджет на 2019 рік сформовано у 
відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України (в редакції від 
08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами), Податкового кодексу України, Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та з урахуванням особливостей складання 
проектів місцевих бюджетів.

ОЦІНКА ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

При розробці проекту бюджету на 2019 рік враховано основні прогнозні 
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, 
основні завдання бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення 
збалансування державних фінансів, проект Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік» до другого читання з урахуванням Бюджетних 
висновків Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради 
України від 18.10.2018 № 2602-VIIІ а також прогнозні показники надходжень 
податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік, надані листом Головного 
управління державної фіскальної служби у Луганській області від 14.11.2018 
р.№  7935/9/12-32-55-02.

Дохідна частина проекту бюджету на 2019 рік розроблена з урахуванням 
чинних норм податкового та бюджетного законодавства.

Прогноз доходів районного бюджету на 2019 рік (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) визначений з урахуванням поточного виконання 
бюджету, і становить 134 166,150 тис. гривень. Прогнозна сума доходів 
загального фонду районного бюджету на 2019 рік становить 130 742 885 тис. 
гривень., спеціального фонду - 3 423, 265 тис. гривень.

”Податок та збір на доходи фізичних осіб11

Основним джерелом надходжень загального фонду с податок та збір на 
доходи фізичних осіб, що становить 99,6 % від прогнозного показника доходів 
загального фонду 2019 року.

Надходження податку на доходи фізичних осіб проекту бюджету на 
2019 рік розроблені з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного 
законодавства, з наступними особливостями:



■ зарахування податку від доходів за здавання фізичними особами в 
оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) 
податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких 
об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 
2019 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, 
рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування 
доходів фізичних осіб.

У проекті районного бюджету на 2019 рік пропонуються 
надходження ПДФО у загальному обсязі 130 296,0 тис. гривень, що більше від 
передбачених у бюджеті на 2018 рік на 12 210,9 тис. гривень. Збільшення 
прогнозується за рахунок зростання мінімальної заробітної плати.

"Податок на прибуток підприємств"
Прогнозна сума податку на прибуток підприємств комунальної 

власності до районного бюджету на 2019 рік становить 1,0 тис. гривень., що в 
межах фактичних надходжень у 2018 році.

"Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету"

Частина чистого прибутку, що вилучається до бюджету, передбачається 
на 2018 рік в обсязі 2,0 тис. гривень. Прогноз надходжень здійснено, виходячи 
із фактичних надходжень у 2018 році.

"Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"

Прогнозний показник надходжень до районного бюджету
адміністративного збору за проведення державної реєстрації на 2019 рік
визначено у сумі 55,0 тис. гривень. Прогноз надходжень здійснено, виходячи 
із динаміки надходжень за попередні роки.

"Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на ‘ 
нерухоме майно та їх обтяжень»

Прогнозний показник надходжень до районного бюджету
адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень на 2019 рік визначено у сумі 300,0 тис. гривень. Прогноз 
надходжень здійснено, виходячи із динаміки надходжень за 2016-2018 роки.
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"Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності»

Прогнозний показник надходжень до районного бюджету орендної 
плати 2018 рік визначено у сумі 63,885 тис. гривень. Прогноз надходжень 
здійснено, виходячи із розрахунків бюджетних установ щодо надходження 
плати за оренду майна бюджетних установ у 2019 році та з урахуванням того, 
що 50 відсотків плати зараховується до районного бюджету.

"Власні надходження бюджетних установ»
Прогнозний показник власних надходжень бюджетних установ 

визначено у обсязі 3 423,265 тис. грн., відповідно до бюджетних запитів 
бюджетних установ на 2019 рік.

У районному бюджеті передбачаються міжбюджетні трансферти у 
загальному обсязі 289 402,4 тис. гривень., втому числі:

- освітня субвенція 51 181,4 тис. гривень,
- медична субвенція - 17 009,9 тис гривень,
- дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я - 23 924,9 тис. гривень.,
- субвенція на надання пільг та субсидій населенню на житлово- 

комунальні послуги -  67 112,7 тис. гривень,
- субвенція на надання пільг та субсидій на тверде паливо -  650,430 тис. 

гривень,
- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми -  120 631,837 тис. 

гривень,
- субвенція на виплату державної соціальної допомоги дітям-сиротам -  

536,3 тис. гривень,
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції -  1 399,0 тис. гривень,
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів медичної субвенції -  5 693, 623 тис. гривень,
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів -  441,309 

гривень,
- субвенція на утримання об’єктів спільного користування (архіву) -  349,0 

тис. гривень,
- інші субвенції з місцевих бюджетів -  472,001 тис. гривень.

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
Фінансування спеціального фонду районного бюджету

На 2019 рік передбачається залучити кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 
придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  100 тис.

З



грн. Використання цих коштів відображено у спеціальному фонді районного 
бюджету в розрізі головних розпорядників.

Кредитування та повернення
Повернення бюджетних позичок у 2019 році, наданих під регіональний 

контракт 1996 року та бюджетну позичку 1999 року, планується в обсязі 
410 ,647 тис. гривень.

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських 
забудовників, планується на 2019 рік у обсязі 26,0 тис. гривень.

За рахунок повернення коштів, наданих для кредитування 
індивідуальних сільських забудовників, у спеціальному фонді передбачається 
надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам, а саме обласному фонду індивідуального житлового 
будівництва на селі у сумі 26,0 тис. гривень.

Крім того, прогнозується надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам, а саме обласному фонду 
індивідуального житлового будівництва на селі, із загального фонду 
районного бюджету у сумі 44,0 тис. гривень.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ 
РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Слід зазначити, бюджет на 2019 рік є збалансованим і направлений на 
вирішення ряду першочергових та нагальних питань, що є основним 
завданням бюджетної політики на 2019 рік.

У проекті рішення ’’Про районний бюджет Старобільської районної ради 
Луганської області на 2019 рік" передбачено мінімальна заробітна плата у 
місячному розмірі з 1 січня — 4 173 гривні.

Видатки по енергоносіях на 2019 рік розраховані по тарифах грудня 
місяця 2018 року без застосування коефіцієнту:

По КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» постачальники тепла за 1 
Гкал.:

Тов «Демік» 2 165,1 грн.
Фоп«Нікулін» 2 210,4 грн.
Фоп «Воловіков» 3 331,47 грн,
Фоп «Безуглий» (Курячівка) -  2 227,93 грн.,
Фоп «Безуглий» (Половинкине) -  2 086,36 грн.
Фоп «Безуглий» (Підгорівка) -  2 031,06 грн.
2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» за 1 м3 : 

водопостачання - 15,252 грн. 
водовідведення - 29,772 грн.,
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2273 «Оплатаелекторенергії» затис. КВт - 3 095,5 грн.,
2274 «Оплата природного газу» за 1 тис. м3:

-Відділ освіти, районна рада, відділ культури, КНП 
«Старобільський РЦ ПМСД «- 15 789,24 грн.,

- КУ «Старобільське РТМО» -15 659,24 грн.,
-ДЮК «Орля», КУ « Терцентр» -  16402,78 грн.

2275 «Оплата інших енергоносіїв» (вугілля) за 1 тон. - 4 500 грн.

Старобільська районна рада
У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки для Старобільської 

районної ради передбачено в сумі 5 653,122 тис. гривень, у тому числі по 
загальному фонду -  5 647,0 тис. гривень, по спеціальному -  6,122 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" 
передбачено видатки у загальному обсязі 5 304,122 тис. гривень, у тому числі 
загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі 5 298,0 
тис. гривень, видатки спеціального фонду складають 6,122 тис. гривень.

На реалізацію бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного 
управління" передбачені асигнування по загальному фонду у сумі
349.0 тис. гривень.

Старобільська районна державна адміністрація 

Луганської області
У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки для Старобільської 

районної державної адміністрації передбачено в сумі 55 579,357 тис. грн., у 
тому числі по загальному фонду -  53 931,132 тис.грн., по спеціальному -  
1 648,225 тис. грн.

На реалізацію бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного 
управління" передбачені асигнування по загальному фонду у сумі
50.0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Охорона здоров’я " передбачено видатки у 
загальному обсязі 48 662,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду 
районного бюджету передбачені в обсязі -  47 405,132 тис. грн., спеціального -  
1 237,578 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню" передбачено видатки у загальному обсязі 
45 537,578 тис. грн., у тому числі загального фонду бюджету передбачені в 
обсязі 44 300,00 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 1 237,578
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тис. гривень. Вартість ліжко-дня по медикаментах в стаціонарі складає 
інвалідів ВВВ -  65 грн., ліквідаторів ЧАЕС -  65 грн., інших ліжок -  7,78 грн. 
На харчування врахована вартість загального ліжко-дня по РТМО у сумі 8,00 
грн. Вартість ліжко-дня інвалідів війни - 55 грн., для хворих, постраждалих у 
наслідок Чорнобильської катастрофи та донорів - 55 грн.

За бюджетною програмою "Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" 
передбачено видатки в сумі 1 386,0 тис. грн., з яких загальний фонд -  
1 386,0 тис. грн.

За бюджетною програмою " Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет" в загальному фонді передбачено 1 277,823 
тис. грн.

За бюджетною програмою "Відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань" в загальному фонді передбачено 441,309 
тис. грн.

За бюджетною програмою "Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту" в загальному фонді передбачено 17,0 тис. грн.

За бюджетною програмою "Здійснення заходів та реалізацію проектів на 
виконання Державної соціальної програми "Молодь України" в загальному 
фонді передбачено 30,0 тис. грн.

За бюджетною програмою "Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання" (ДЮК "Орля") передбачено в загальному фонді 1 360,0 тис. грн.

За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)" передбачено в загальному фонді 199,8 тис. грн.

За бюджетною програмою "Фізична культура і спорт" на 2019 рік по 
загальному фонду передбачено 1 420,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд" на 2019 рік по загальному фонду передбачено обсяг 
асигнувань у сумі 1 060,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка на утримання місцевих 
осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості" на 2019 рік по загальному фонду передбачено
250.0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- 
масових заходів серед населення регіону" по загальному фонду передбачено
110.0 тис. гривень.
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У проекті районного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою 
"Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" передбачено 
видатки по спеціальному фонду в сумі 410,647 тис. грн.

У проекті районного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою 
"Заходи з енергозбереження" передбачено видатки по загальному фонду в сумі
200,0 тис. грн.

За бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" на 
2019 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 
З 249,2 тис. гривень.

Відділ освіти Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки для відділу освіти 
Старобільської районної державної адміністрації передбачено в сумі 
149 198,902 тис. грн., у тому числі по загальному фонду -  147 138,250 
тис. грн., по спеціальному -  2 060,652 тис. грн.

За бюджетною програмою "Надання дошкільної освіти" передбачено 
видатки у загальному обсязі 33 830,5 тис. грн., у тому числі видатки 
загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі -  31 900,0 тис. грн., 
спеціального -  1 930,5 тис. гривень. Видатки на харчування по закладам 
дошкільної освіти за рахунок районного бюджету складають 1 287,0 тис. грн. 
Вартість харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах складає 
ЗО грн. на день, в тому числі за рахунок районного бюджету -12,0 грн. або 40 
відсотків, за рахунок батьківської плати - 18 грн. або 60 відсотків -1 930,5 тис. 
грн.

За бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами" передбачено видатки у загальному обсязі 97 825,499 тис. грн., у 
тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі 
-  97 700,0 тис. грн., спеціального -  125,499 тис. гривень. По загальноосвітнім 
навчальним закладам планування видатків по харчуванню здійснювалось 
згідно планового середньорічного контингенту учнів 1-4 класів та учнів, які 
одержують безкоштовне харчування на 2019 рік, очікуваного виконання днів 
харчування та середньої вартості харчування однієї дитини у сумі 10 грн. та 
становить 2 904,130 тис. грн.

За бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти 
вечірніми (змінними) школами" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 
обсяг асигнувань у сумі 7,2 тис. гривень.

Забюджетною програмою "Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" передбачено
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видатки у загальному обсязі 3 556,545 тис. грн., у тому числі видатки 
загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі -  3 555,0 тис. грн., 
спеціального -  1,545 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів " на 2019 рік по загальному фонду передбачено обсяг 
асигнувань у сумі 1 950,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти" передбачено видатки у загальному обсязі 8 677,108 тис. грн., у 
тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі 
-  8 674,0 тис. грн., спеціального -  3,108 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Інші програми та заходи у сфері освіти" 
передбачено видатки у загальному обсязі по загальному фонду 200,0 тис. грн.

За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)" передбачено асигнування загального фонду в обсязі 343,0 тис. 
грн.

За бюджетною програмою "Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення" передбачено видатки у загальному обсязі по 
загальному фонду 9,050 тис. грн.

За бюджетною програмою "Фізична культура і спорт " на 2019 рік по 
загальному фонду передбачено 2 800,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на 2019 рік по 
загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 2 800,0 тис. гривень.

Управління соціального захисту населення Старобільської 
райдержадміністраці? Луганської області

У проекті районного бюджету на 2019 рік для Управління соціального 
захисту населення Старобільської районної державної адміністрації у 
загальному фонді бюджету передбачається 194 589,316 тис. грн. видатків, в 
тому числі у загальному фонді - 194 585,237 тис. грн. у спеціальному фонді -  
4,079 тис. грн., а саме:

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я» передбачено видатки в сумі 100,0 тис. грн.

За бюджетною підпрограмою «Надання пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства» передбачається 5 760.440 тис. грн.



За бюджетною підпрограмою «Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» 
передбачається 61 352,260 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання пільг на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства» прогнозуються видатки в обсязі 
114,660 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу» передбачаються асигнування в сумі 535 770,0 тис. 
грн.

За бюджетною програмою «Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства» передбачено видатки в сумі 284 020,0 
тис. грн.,

За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян 
з оплати послуг зв'язку» передбачені видатки в сумі 118 590,0 тис. грн.,

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному транспорті» передбачено 
видатки в сумі 18,0 тис. грн.,

За бюджетною програмою «Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і 
пологами» прогнозується 569,450 тис. грн.,

За бюджетною програмою «Надання допомоги при усиновленні дитини» 
передбачені видатки в обсязі 198,660 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання допомоги при народженні дитини» 
передбачені видатки в обсязі 66 637,100 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування» передбачені видатки в обсязі 2 527,310 тис. 
грн.

За бюджетною програмою «Надання допомоги одиноким матерям» 
передбачені видатки в обсязі 14 097,760 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної допомоги 
дітям» передбачені видатки в обсязі 1 124,820 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям» передбачені видатки в обсязі 9 180,697 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» прогнозуються 
видатки у обсязі 16 131,160 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд» пропонуються асигнування у обсязі 6 441,6 
тис. грн.
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За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу» в бюджеті 
прогнозуються видатки у сумі 2 675,520 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату» передбачені видатки у сумі 923,2 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» 
передбачені видатки у обсязі 124,560 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю» для КУ «Терцентр» передбачені 
видатки у обсязі 3 426,079 тис. грн., в тому числі 3 422,0 тис. грн. по 
загальному фонду та 4,079 тис. грн. по спеціальному фонду.

За бюджетною програмою «Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» передбачено видатки у 
сумі 1 400,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги» на виплату грошових компенсацій 
фізичним особам передбачено в бюджеті 87,3 тис. грн.

За бюджетною програмою «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» передбачені видатки у обсязі 536,3 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» пропонуються видатки в сумі 224,060 тис. грн.

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки для Відділу культури 
Старобільської районної державної адміністрації передбачено в сумі 
17 294,980 тис. грн., у тому числі по загальному фонду -  17 080,146 тис. грн., 
по спеціальному -  214,834 тис. грн.

За бюджетною програмою "Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
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театральними, хоровими, мистецькими)" передбачено видатки у загальному 
обсязі 5 847,604 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного 
бюджету передбачені в обсязі -  5 650,0 тис. грн., спеціального -  197,604 
тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності бібліотек" 
передбачено видатки у загальному обсязі 4 581,110 тис.грн., у тому числі 
видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі -  4 565,0 
тис. грн., спеціального -  16,110 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено 
видатки у загальному обсязі 6 121,120 тис. грн., у тому числі видатки 
загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі -  6 120,0 тис. грн., 
спеціального 1,120 т ис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і м истецтва" на 2019  рік по загальному фонду передбачено 
обсяг асигнувань у сумі 635,146 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" 
на 2019 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі
110,0 тис. гривень.

Управління фінансів 

Старобільської районної державної адміністрації
У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки по Управлінню 

фінансів Старобільської районної державної адміністрації по загальному 
фонду передбачено в сумі 1 619,520 тис. грн.

За бюджетною програмою "Резервний фонд" по загальному фонду 
передбачено обсяг асигнувань у сумі 620,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері державного 
управління" по загальному .фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 
12,520 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Інші субвенції з місцевого бюджету" по 
загальному фонду передбачено видатки у сумі 100,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів " по 
загальному фонду передбачено видатки у сумі 887,0 тис. гривень.

Видатки у 2019 році та наступні за плановим два бюджетні періоди на 
інвестиційні програми (проекти) у районному бюджеті не планувались.
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ЩОДО ВРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ БЮДЖЕТНОЇ 
ПОЛІТИКИ НА 2019-2021 РОКИ.

Проект районного бюджету на 2019 рік розроблено на основі проекту 
Основних напрямів бюджетної політики на 2019 - 2021 роки.

Проект районного бюджету на 2019 рік є збалансований в межах 
можливості його ресурсної частини.


