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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

21 грудня 2017 року                                                         Cєвєродонецьк №                                                                      № 929
  

ПРО ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 РІК

Керуючись пунктом 3 частини 3 статті 4 Закону Украї-
ни «Про військово-цивільні адміністрації», статтями 14, 
21-24, 63, 66, 672, 691, 71-73, 75-77, 86, 90, 91, 96, 101, 108 
Бюджетного кодексу України, Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2018 рік»:

1. Визначити  на 2018 рік:
доходи обласного бюджету у сумі 4.512.567,581 тис. 

грн, у тому числі: загального фонду – 4.102.520,267 тис. 
грн, спеціального фонду – 410.047,314 тис. грн, у тому 
числі бюджет розвитку – 352.620,4 тис.грн, згідно з до-
датком 1;

видатки обласного бюджету у сумі 4.512.444,581 тис. 
грн, у тому числі: загального фонду – 4.096.179,167 тис. 
грн, спеціального фонду – 416.265,414 тис. грн, згідно з 
додатком 2;

надання кредитів зі спеціального фонду обласного 
бюджету у сумі 2.423,0 тис. грн згідно з додатком 7;

повернення кредитів до спеціального фонду обласно-
го бюджету у сумі 2.300,0 тис. грн згідно з додатком 7;

профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 
6.341,1 тис. грн;

дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у 
сумі 6.341,1 тис. грн;

джерела фінансування обласного бюджету згідно з до-
датком 6.

2. Затвердити бюджетні призначення головним роз-
порядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік у 
сумі 4.512.444,581 тис. грн, у тому числі за загальним 
фондом – 4.096.179,167 тис. грн та спеціальним фондом – 
416.265,414 тис. грн згідно з додатком 3.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних 
коштів обласного бюджету  у сумі 3.000,0 тис. грн. 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком 4.

5. Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд обласного 
бюджету у сумі 15.000,0 тис. грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків за-
гального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх еко-
номічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матері-

алів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами 

I-IV рівнів акредитації.
7. Затвердити перелік загальнообласних заходів, які 

фінансуються за рахунок обласного бюджету у 2018 
році, згідно з додатком 5.

8. Підприємства, установи, організації спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
перераховують до загального фонду обласного бюджету 
орендну плату, яка надходить від орендарів, не пізніше 
3-х робочих днів з дня її надходження. 

9. Головним розпорядникам коштів обласного бюдже-
ту затвердити ліміти споживання енергоносіїв у нату-
ральних показниках для кожної бюджетної установи, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень 
на 2018 рік. 

Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечи-
ти укладання угод з кожного виду енергоносіїв у меж-
ах, затверджених відповідним головним розпорядником 
бюджетних коштів лімітів їх споживання. 

10. Установити, що підприємства спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської об-
ласті у 2018 році сплачують до загального фонду об-
ласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) 
відповідно до затвердженого облдержадміністрацією 
порядку.

11. Дозволити Департаменту фінансів обласної дер-
жавної адміністрації в особі директора, а у разі його 
відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) – в 
особі заступника директора, у 2018 році розміщувати в 
межах поточного бюджетного періоду на конкурсних 
засадах тимчасово вільні кошти обласного бюджету на 
депозитних рахунках в установах банків (їх філіях, від-
діленнях) з обов’язковим поверненням таких коштів до 
кінця поточного бюджетного періоду та відповідно до 
статей 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
позики на покриття тимчасових касових розривів облас-
ного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджет-
ного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсо-
тків за користування цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
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12. Установити, що розподіл коштів, передбачених на 
здійснення природоохоронних заходів, за об’єктами та 
заходами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження пере-
ліку видів діяльності, що належать до природоохорон-
них заходів» (зі змінами), затверджується розпоряджен-
ням голови облдержадміністрації.

13. Визначити, що інформація про обласний бюджет 
публікується в газеті «Вісті Луганщини».

14. Це рішення набирає чинності з дня його опубліку-
вання та застосовується з 01 січня 2018 року.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження за-
лишаю за собою.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації              Ю.Г.ГАРБУЗ

Додаток 1 
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації»

21.12.2017 № 929

ДОХОДИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК
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«Заступник керівника апарату - начальник 
управління по роботі з персоналом апарату»                                                                   С.В.ПОЛЯЩЕНКО
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Додаток 2 

до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації – керівника обласної вій-

ськово-цивільної адміністрації»
21.12.2017 № 929

ВИДАТКИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК
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Додаток 3 
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації»

21.12.2017 № 929

БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКАМ 
КОШТІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

«Заступник керівника апарату - начальник 
управління по роботі з персоналом апарату»                                                                   С.В.ПОЛЯЩЕНКО
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«Заступник керівника апарату - начальник 
управління по роботі з персоналом апарату»                                                                   С.В.ПОЛЯЩЕНКО

Додаток 4
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації»

21.12.2017 № 929
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2018 РІК

«Заступник керівника апарату - начальник 
управління по роботі з персоналом апарату»                                                                   С.В.ПОЛЯЩЕНКО
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«Заступник керівника апарату - начальник 
управління по роботі з персоналом апарату»                                                                   С.В.ПОЛЯЩЕНКО

Додаток 7
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації»

21.12.2017 № 929
ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ТА НАДАННЯ 

КРЕДИТІВ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

«Заступник керівника апарату - начальник 
управління по роботі з персоналом апарату»                                                                   

С.В.ПОЛЯЩЕНКО

«Заступник керівника апарату - начальник 
управління по роботі з персоналом апарату»                                                                   

С.В.ПОЛЯЩЕНКО

Додаток 5
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації»

21.12.2017 № 929

Додаток 6
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації»

21.12.2017 № 929

«ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНООБЛАСНИХ ЗАХОДІВ, 
ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ У 2018 РОЦІ 

ЗА РАХУНОК ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ»

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК 


