
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

СМЪ Біловодськ

Про внесення змін до районного 
бюджету на 2019 рік

На виконання розпорядження Департаменту фінансів Луганської 
обласної військово-цивільної адміністрації від 13.09.2019 року № 726 «Про 
розподіл субвенції», у відповідності до пункту 7 статті 108 Бюджетного 
Кодексу України, статей 13, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пункту 4 рішення сесії Біловодської районної ради від 
22.12.2018 року №28/4 «Про районний бюджет на 2019 рік»:

1. Внести зміни до районного бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1 
«Доходи районного бюджету на 2019 рік», додатком 2 «Розподіл видатків 
районного бюджету на 2019 рік», додатком 3 «Міжбюджетні трансферти 
районного бюджету на 2019 рік», додатком 4 «Фінансування районного 
бюджету на 2019 рік», що додаються.

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Владичак С.В.) підготувати 
відповідні зміни до рішення сесії Біловодської районної ради від 22.12.2018 
року № 28/4 для затвердження на черговій сесії.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник апарату, в.о. голови
райдержадміністрації Наталія БУДОВСЬКА



Додаток 1
до розпорядження голови Біловодської районної 
державної адміністрації (п.1)
17 вересня 2019р. № 271

Доходи районного бюджету на 2019 рік

тис. грн.

КОД Найменування доходів згідно з класифікацією доходів бюджету

загальний
(Ьонл

спеціальний фонд

Всього
всього

в т.ч. бюджет 
розвитку

40000000 Офіційні трансферти 413,148 0,000 0,000 413,148

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 413,148 0,000 0,000 413,148

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетного бюджету

413,148 0,000 0,000 413,148

Всього доходів по районному бюджету 413,148 0,000 0,000 413,148

Начальник управління фінансів райдержадміністрації ( Сві тлана Владичак



(

Додаток 2
до розпорядження голови Біловодської районної 
державної адміністраці (п.2)
17 вересень 2019 р. № 271

Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік
_____________________________________         тис.грн

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВК

МБ
Код ФКВКБ

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

типовою відомчою/ТПКВКМБ

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
Усього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку Усього видатки

споживання

з них

видатки
розвитку

3 них

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальн 
і послуги 

та
енергоносі

ї

бюджет
розвитку

0 80 0 0 0 0 Управління соціального захисту населення 413,148 413,148 413,148 413,148

0816083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування,

413,148 413,148 413,148 413,148

Всього видатків по районному бюджету 413,148 413,148 413,148 413,148

Начальник управління фінансів райдержадміністрації /  / 1 Світлана Владичак



Додаток З
до розпорядження голови 
Біловодської районної державної 
адміністрації (п.З)
17 вересеня 2019р. № 271

Міжбюджетні трансферти районного бюджету на 2019 рік

тис. гри.

Код Найменування бюджету -  надавача 
міжбюджетного трансферту

Трансфертьи з інших бюджетів загального фонду на:
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджетного бюджету

Всього

1 Обласний бюджет Луганської області 413,148 413,148

Всього по районному бюджету
413,148 413,148

Начальник управління фінансів райдержадміністрації Світлана Владичак



Додаток 4
до розпорядження голови Біловодської 
районної державної адміністрації 
17вересеня 2019р. № 271

Фінансування районного бюджету на 2019 рік
_______________________        тис.грн

Код
Найменування 

згідно з класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 0,000 -413,148 413,148 413,148

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,000 -413,148 413,148 413,148

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

>}

0,000 -413,148 413,148 413,148

Загальне фінансування 0,000 -413,148 413,148 413,148

Усього за типом кредитора 0,000 -413,148 413,148 413,148
600000 Фінансування за активними операціями 0,000 -413,148 413,148 413,148
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,000 -413,148 413,148 413,148

602400
Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -413,148 413,148 413,148

Загальне фінансування 0,000 -413,148 413,148 413,148

Начальник управління фінансів райдержадміністрації Світлана Владичак


