БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 18
________________20____р.
листопада 20

№_____________
242

Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1099 «Про
виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-СоV-2» та розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 13 листопада 2020 року № 887 «Про внесення змін до
показників обласного бюджету на 2020 рік», керуючись статтею 6, пунктами 2,
3 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 18, частиною четвертою статті 34,
пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити такі, що додаються, проєкти змін до показників районного
бюджету на 2020 рік, затверджених рішенням районної ради від
13 грудня 2019 року № 512 «Про районний бюджет на 2020 рік», а саме:
- до доходів районного бюджету на 2020 рік;
- до розподілу видатків районного бюджету на 2020 рік, а саме: видатки
розвитку управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації для КП «Білозерська ЦРЛ» на забезпечення подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити
в установленому порядку подання районній раді відповідного пакета
документів про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

Андрій НЕДЕЛЬКО

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
18.11.2020
242
______________№_____________

Зміни до доходів районного бюджету на 2020 рік
21302200000
(код бюджету)

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Усього

2

3

Код
1

Загальний
фонд
4

40000000 Офіційні трансферти

1040000,00

1040000,00

41000000 Від органів державного управління
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
41050000 місцевим бюджетам

1040000,00

1040000,00

1040000,00

1040000,00

1040000,00

1040000,00

1040000,00

1040000,00

Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення подачею кисню ліжкового
фонду закладів охорони здоров'я, які
надають стаціонарну медичну допомогу
пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою
COVID-19,
спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок
відповідної
субвенції
з
державного
41055200 бюджету
Разом доходів:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Спеціальний

фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

Г.МАХАНЬКО

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
18.11.2020
242
______________№_____________

ЗМІНИ
видатків місцевого бюджету на 2020 рік
21302200000
(код бюджету)

(грн.)

(код бюджету)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/ відповідального
виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

1

2

3

4

Загальний фонд
з них
усього

видатки
споживання

5

6

Спеціальний фонд
з них

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

7

8

9

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Разом

оплата праці

10

11

12

13

14

15

16

0800000

Орган з питань праці та соціального
захисту населення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0810000

Орган з питань праці та соціального
захисту населення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

1 040 000,00

1 040 000,00

0812010

2010

0731

X

X

X

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
УСЬОГО

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

0,00

0,00

Г.МАХАНЬКО

