
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
и  • •  • *  •  •  • • •голови районної державної адміністрації

06 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», розпорядження голови обласної державної 
адміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
06.04.2017 № 214 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», 
рішення Новоайдарської районної ради від 16.01.2017 р. №10/55, Шульгинської 
сільської ради від 16.03.2017 р. №20/02 «Про внесення змін до сільського 
бюджету на 2017 рік», Половинкинської сільської ради від 13.03.2017 р. №17/01 
«Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік»:

1.Внести зміни до річного обсягу доходів та розподілу видатків 
районного бюджету на 2017 рік за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань, додаткової дотації з Луганського обласного 
бюджету та інших субвенцій від Новоадарського районного бюджету та 
сільських бюджетів Старобільського району Луганської області згідно з 
додатками 1-7.

2.Управлінню фінансів райдержадміністрації (Годуновій Л.В.) 
підготувати відповідні зміни до рішення районної ради від 23.12.2016 р. 
№ 15/21 «Про районний бюджет на 2017 рік».

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Григоренко О.О.

А.І.Г аркавий



Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації

0 € . ь б ч ь л іл . 2017 № 9 0

Розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань

№ з/п Найменування бюджетів Сума, грн.
1 2 3

1
Районний бюджет 
Старобільського району 462 787

Разом 462 787

Заступник голови райдержадміністрації



Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадм іністрацїї 
0 6  2017 № Ю

Розподіл

додаткової дотації з Луганського обласного бюджету

№ з/п Найменування бюджетів Сума, грн.
1 2 3

1
Районний бюджет 
Старобільського району 1 564 800

Разом 1 564 800

Заступник голови райдержадміністр; О.О.Григоренко



Додаток З
до розпорядження голови
райдержадміністрації
О б  /Ь & 'їїім Л  2017 № 9 0

Розподіл
інших субвенцій Половинкинського, Шульгинського сільських бюджетів 

Старобільського району та Новоадарського районного бюджету Луганської області

№ з/п Найменування бюджетів Сума, грн.
1 2 3

1
Районний бюджет 
Старобільського району 698 429

Разом 698 429

Заступник голови райдержадміністрації О.О.Григоренко



Додаток 4 -- •.../£*
до розпорядження 
голови раі^держадмінстрадії

12017 № & D

Зміни до доходів районного бюджету на 2017 рік

грн.

Н айм енування згідно Всього Загальний  фонд Спеціальний фонд
з класиф ікацією  доходів бюджету

Код
Всього

в т.ч. бюджет 
розвитку

: 41020900 Інші додаткові дотації

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

1 564 800 1 564 800

; 41033600 відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань

462 787 462 787

41035000 Інші субвенції 698 429 55 999 с 642 430 642430

Всього доходів 2 726 016 2 083 586 642 430 642 430

Заступник голови райдерж адміністрації

1



Додаток 5
до розпорядження
голови райдержадміністрації

/У
Зм іни  до  ф ін ан суван н я районного  бюджету на 2017 р ік
_________________________    грн.

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 В нутріш нє ф ін ан суван н я - 325 800,00 325 800,00 325 800,00
203000 Ін ш е внутріш нє ф ін ан суван н я - . - -
203410 Одержано - - -
203420 Повернено - . .

205000
Ф інансуван н я за рахун ок  зал и ш к ів  ко ш тів  на 
рахунках бю дж етних установ - - -

205100 На початок періоду -

208000
Ф інансуван н я за рахун ок  зм іни  зал и ш к ів  
к ош тів  бю дж етів - 325 800,00 325 800,00 325 800,00

208100 Н а початок періоду -

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
Фонду)

- 325 800,00 325 800,00 325 800,00

600000 Ф інансуван н я за а к ти в н и м и  оп ерац іям и - 325 800,00 325 800,00 325 800,00
602000 Зм іни  обсягів  бю дж етних кош тів - 325 800,00 325 800,00 325 800,00
602100 На початок періоду - - - -

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

- 325 800,00 325 800,00 325 800,00

603000
Ф інансуван н я за рахун ок  к о ш тів  єдиного 
к азн ачей ського  рахунку - - - -

603000
Фінансування за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку - - - -

З аступ ни к  голови  рай держ ад м ін істрац ії О .О .Г ригоренко



Додаток б 
до розпорядження
голови райдержадмінстрації -ч
ОЄ 2017 р № ЗО

ЗМ ІН И  ДО  РО ЗП О ДІЛУ  
видатків районного бюджету на 2017 р ік

Код програмно? 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів!

' 1 ..........................
Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Код 

ТПКВКМБ і  
ТКВКБМС2

Код ФКВКБЗ
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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

03 С таробільська районна державна адміністрація 1 529 297 1 529 297 - - - 395 800 - - - 395 800 395 800 1 925 097

2020 0731
Багатопрофільна медична допомога населенню, що 
надається територіальними медичними 
об'єднаннями

673 310 673 310 - 345 800 - - 345 800 345 800 1 019 110

2180 0726 Первинна медична допомога населенню 855 987 855 987 . 50 000 . . 50 000 50 000 905 987

10 Відділ освіти Старобільської районної 
державної адміністрації Луганської області 96 250 96 250 - - - 40 000 - - - 40 000 40 000 136 250

1020 0921

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

96250 96 250 - 40 000 - 40 000 40 000 136 250

15
Управління соціального захисту населення 
Старобільської районної державної 
адміністрації

42 989 42 989 35 237 - - - - - - - - 42 989

3131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 42 989 42 989 35 237 - - - - - - - 42 989

24 Відділ культури Старобільської районної 
державної адміністрації

89 250 89250 - - - 532 430 - - - 532 430 532 430 621 680

4060 0824 Бібліотеки 89 250 89 250 12 000 . _ 12 000 12 000 101 250

4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу - - 520 430 - - 520 430 520 430 520 430

Всього 1 757 786 1 757 786 35 237 - - 968 230 - - - 968 230 968 230 2 726 016

О.О.Г ригореико



Додаток 7 
до розпорядження
голови раидержадмінстрацп 

Об 2017р.

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код
Код програмної 

і програмної класифікаці 
класифікації ї  видатків 

; видатків та та 
ікредитуванн кредитуван 

я  місцевого ня 
бюджету місцевого 

бюджету 

1

03

Код
ТПКВКМ Б

/
ТКВКБМ С

Код ФКВКБ

10

24

2020

2020

2180

0731

0731

0726

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

згідно з типовою відомчою / ТПКВКМ Б / ТКВКБМ С

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної 
документації тошо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Старобільська районна державна адміністрація

Багатопрофільна медична допомога населенню, що 
надається територіальними медичними об'єднаннями

Багатопрофільна медична допомога населенню, що 
надається територіальними медичними об'єднаннями

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за 
рахунок додаткової дотації з Луганського обласного бюджету)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 
хірургічного відділення №1 Центральної районної лікарні КУ 
"Старобільське РТМО”( від Шульгинської сільської ради)

Первинна медична допомога населенню

Відділ освіти Старобільської районної державної

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
Шульгинській сільській-лікарській амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини (за рахунок інших субвенцій від Шульгинської 
сільської ради)

Заступник голови райдерж адміністрації О .О .Г ригоренко

грн.

Разом видатків 
на поточний 

рік

9
395 800,00

325 800,00

20 000,00

50000,00

адміністрації Луганської області 40000,00

1020 092!

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в тч школою -  дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами
Відділ культури Старобільської районної державної 
адміністрації

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 
Шульгинської ЗОШ і - Ш ступенів
(за рахунок інших субвенцій від Шульгинської сільської ради) 40 000,00 

532 430,00

4060 0824 Бібліотеки
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 
бібліотеки -  філії №29 села Шульгинка Старобільського району ЦБС 
(за рахунок інших субвенцій від Шульгинської сільської рада) 12 000,00

4090 0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 
Шульгинського сільського клубу (за рахунок інших субвенцій 
від Шульгинської сільської рада) 20 000,00

4090 0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

Капітальний ремонт з термомодернізацієіо огороджувань них 
конструкцій сільського Будинку культури с. Половинкине, 
вул-Центральна, буд. 22, Старобільського району, Луганської області 
(за рахунок інших субвенцій від Половинкинської сільської ради) 500430,00

Всього ґ 968 230,00


