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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

20 грудня 2018 року                                                      Cєвєродонецьк                                                                                №1037

ПРО ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 РІК

Керуючись пунктом 3 частини 3 статті 4 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації», Бюджетним кодексом Украї-
ни, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік», зобов’язую:

1. Визначити  на 2019 рік:
доходи обласного бюджету у сумі 4.250.242,878 тис. грн, у 

тому числі: загального фонду – 3.744.145,7 тис. грн, спеціально-
го фонду – 506.097,178 тис. грн, згідно з додатком 1;

видатки обласного бюджету у сумі 4.250.242,878 тис. грн, у 
тому числі: загального фонду – 3.744.145,7 тис. грн, спеціально-
го фонду – 506.097,178 тис. грн згідно з додатком 2;

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 2.000,0 
тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального 
фонду – 2.000,0 тис. грн згідно з додатком 5;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 2.000,0 тис. грн, 
у тому числі надання кредитів зі спеціального фонду – 2.000,0 
тис. грн згідно з додатком 5;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у 
розмірі 10.000,0 тис. грн;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 15.000,0 тис. 
грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядни-
кам коштів обласного бюджету на 2019 рік у сумі 4.252.242,878 
тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 3.744.145,7 тис. 
грн, спеціальним фондом – 506.097,178 тис. грн згідно з додат-
ками 3, 5.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 4, у тому числі розподіл додаткової дотації на здій-
снення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до визначеного 
обласною державною адміністрацією порядку у сумі 235.000,6 
тис. грн.

 4. Затвердити перелік загальнообласних заходів, які фінан-
суються за рахунок обласного бюджету у 2019 році згідно з до-
датком

5. Установити, що до доходів обласного бюджету на 2019 рік 
належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу 
України, трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного 
кодексу України, надходження відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інші надхо-
дження, що зараховуються до обласного бюджету згідно із за-
конодавством.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фон-
ду обласного бюджету на 2019 рік є надходження, визначені 
статтею 691 Бюджетного кодексу України, Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інші надхо-
дження, що зараховуються до обласного бюджету згідно із за-
конодавством.

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

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рів-

нів акредитації;
оплату послуг з охорони закладів культури спільної власнос-

ті територіальних громад сіл, селищ, міст області, що фінансу-
ються з обласного бюджету;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засо-
бами реабілітації, виробами медичного призначення для інди-
відуального користування;

оплату енергосервісу.
8. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету за-

безпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 

днів з дня набрання чинності цим розпорядженням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 

встановлених їм бюджетних призначень та оцінки ефектив-
ності бюджетних програм; ефективне результативне і цільове 
використання бюджетних коштів, організацію та координацію 
роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законо-
давства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бю-
джет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 
призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, від-
повідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 
фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний 
строк з дня їх затвердження;

4) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натураль-
них показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з об-
сягів відповідних бюджетних призначень на 2019 рік; 

5) укладання угод з кожного виду енергоносіїв розпорядни-
ками та одержувачами бюджетних коштів у межах затвердже-
них відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 
лімітів їх споживання та проведення у повному обсязі розра-
хунків за спожиті електричну та теплову енергії, водопостачан-
ня, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку.

9. Підприємствам, установам, організаціям спільної власнос-
ті територіальних громад сіл, селищ, міст області забезпечити 
перерахування до загального фонду обласного бюджету оренд-
ну плату, яка надходить від орендарів, не пізніше 3-х робочих 
днів з дня її надходження. 

10. Установити, що підприємства спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області у 2019 
році сплачують до загального фонду обласного бюджету час-
тину чистого прибутку (доходу) відповідно до затвердженого 
облдержадміністрацією порядку.

11. Дозволити Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації в особі директора, а у разі його відсутності 
(відпустка, хвороба, відрядження тощо) – в особі заступни-
ка директора, у 2019 році розміщувати в межах поточного 
бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільні 
кошти обласного бюджету на депозитних рахунках в устано-



2 № 22(88) від 21.12.2018
вах банків (їх філіях, відділеннях) з обов’язковим повернен-
ням 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 
обласного 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 користу-
вання цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця 
поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що розподіл коштів, передбачених на здій-
снення природоохоронних заходів, за об’єктами та захода-
ми відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, 

що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами) затвер-
джується розпорядженням голови обласної державної адміні-
страції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

13. Визначити, що додатки 1-6 до цього розпорядження є його 
невід’ємною частиною.

14. Визначити, що інформація про обласний бюджет публіку-
ється в газеті «Вісті Луганщини».

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

16. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю 
за собою.

В. о. голови обласної державної 
адміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації                             С. ФІЛЬ
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КРЕМІНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

28 Листопада 2018 року                                                      Кремінна                                                                                   № 1291

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
ГОЛОВИ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади» (із змінами), у зв’язку з перегля-
дом нормативно-правових актів Кремінської районної державної 
адміністрації Луганської області та з метою приведення їх у від-
повідність до вимог чинного законодавства України, зобов’язую:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження голови районної державної адміністрації від 

28 січня 2004 р. № 72 «Про проведення державного технічного 
огляду тракторів, самоходних шасі, самоходних меліоративних 
і дорожньо-будівельних машин, тракторних причепів», заре-
єстроване в Кремінському районному управлінні юстиції 05 
травня 2004  р. за № 6/65;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 
21 травня   2004 р. № 509 «Про створення постійно діючої район-
ної комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення 
об’єктів», зареєстроване в Кремінському районному управлінні 
юстиції 28.05.2004  р. за № 14/73;

розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 21 травня   2004 р. № 515 «Про створення робочої гру-
пи для проведення перевірок підприємств», зареєстроване в 
Кремінському районному управлінні юстиції 28.05.2004 р. за 
№ 16/75;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 
13 травня  2005 р. № 206 «Про підготовку та проведення п’ятих 
районних сільських літніх спортивних ігор 2005 р. серед збірних 
команд селищної та сільських рад району», зареєстроване в Кре-
мінському районному управлінні юстиції 27.05.2005 р. за № 4/82.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю  за 
собою.

Голова  Н. ЧЕХУТА

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

3 грудня 2018 року №120/1876
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КРЕМІНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

28 Листопада 2018 року                                                      Кремінна                                                                                   № 1293

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
ГОЛОВИ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами), у 
зв’язку з переглядом нормативно-правових актів Кремінської 
районної державної адміністрації Луганської області та з метою 
приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства 
України, зобов’язую:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження голови районної державної адміністрації від 

25 вересня 2006 року № 431 «Про підсумки виконання комплек-
сної програми розвитку та підтримки малого підприємництва 
за І півріччя 2006 року», зареєстроване в Кремінському район-
ному управлінні юстиції 02.10.2006 р. за № 14/105;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 
09 жовтня 2006 р. № 457 «Про оголошення с. Червонопопівка, 
урочище «Ведмеже», та десятикілометрової загрозливої зони 
навколо вогнища сказу, в яку входять х. Піщаний, х. Голико-
ве та єгерський обхід № 4 Кремінської райради українського 
товариства мисливців та рибалок неблагополучним пунктом 
по сказу диких тварин та введення карантинних обмежень», 
зареєстроване Кремінським районним управлінням юстиції 
09.10.2006 р за № 16/107;

розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 18 жовтня 2006 р. № 476 «Про оголошення м. Кремінна та 
десятикілометрової загрозливої зони навколо вогнища сказу, 
в яку входить Житлівське лісництво неблагополучним пунк-
том по сказу кішок та введення карантинних обмежень», за-
реєстроване Кремінським районним управлінням юстиції23 
жовтня 2006 р. за № 17/108;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 
06 грудня 2006 року № 561 «Про оголошення с. Червонопопівка, 
урочище «Ведмеже», та десятикілометрової загрозливої зони 
навколо вогнища сказу, в яку входять х. Піщаний, х. Голикове 
та єгерський обхід № 4 Кремінської райради українського това-
риства мисливців та рибалок благополучним пунктом по сказу 
диких тварин і зняття карантинних обмежень», зареєстроване 
в Кремінському районному управлінні юстиції 07.12.2006 р. за 
№ 19/110.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю  за 
собою

Голова  Н. ЧЕХУТА

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

3 грудня 2018 року №120/1878

КРЕМІНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

28 Листопада 2018 року                                                      Кремінна                                                                                 № 1292

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
ГОЛОВИ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації» (із змінами), постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про 
затвердження Положення про державну реєстрацію нор-
мативно-правових актів міністерств та інших органів ви-
конавчої влади» (із змінами), у зв’язку з переглядом нор-
мативно-правових актів Кремінської районної державної 
адміністрації Луганської області та з метою приведення їх 
у відповідність до вимог чинного законодавства України, 
зобов’язую:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 24 травня 2005 р. № 224 «Про підсумки роботи житло-
во-комунального господарства в осінньо-зимовий період 
2004-2005 років», зареєстроване в Кремінському районному 
управлінні юстиції  27.05.2005 р. за № 5/83;

розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 23 лютого 2006 року № 79 «Про стан та профілактику 
травматизму невиробничого характеру за 2005 рік по Кре-
мінському району», зареєстроване в Кремінському РУЮ 15 
березня 2006 р. за № 2/93;

розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 22 березня 2006 р. № 119 «Про виконання розпоряджен-

ня голови райдержадміністрації від 15.08.2002 року № 1102 
«Про план дій з гігієни довкілля на 2002-2005 роки по Кре-
мінському району», зареєстроване в Кремінському район-
ному управлінні юстиції 27 березня 2006 р. за № 7/98;

розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 20 липня 2006 р. № 326 «Про оголошення с. Червона По-
півка та десятикілометрової загрозливої зони навколо вог-
нища сказу, в яку входять с. Житлівка, х. Піщаний, х. Го-
ликове та єгерський обхід № 5 Кремінської райради УТМР 
благополучним пунктом по сказу диких тварин і зняття 
карантинних обмежень», зареєстроване в Кремінському 
районному управлінні юстиції        31 липня 2006 р. за № 
12/103.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження зали-
шаю  за собою.

Голова  Н. ЧЕХУТА

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

3 грудня 2018 року №121/1877
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КРЕМІНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

28 Листопада 2018 року                                                      Кремінна                                                                                   № 1295

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
ГОЛОВИ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та ін-
ших органів виконавчої влади» (із змінами), у зв’язку з переглядом 
нормативно-правових актів Кремінської районної державної адмі-
ністрації Луганської області та з метою приведення їх у відповід-
ність до вимог чинного законодавства України, зобов’язую:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 

серпня 2007 р. № 453 «Про оголошення госпподвір’я гр. Вєдєрніко-
ва А.В., с. Новокраснянка, вул. Леніна, № 23 та десятикілометрової 
загрозливої зони навколо вогнища сказу благополучним пунктом 
по сказу великої рогатої худоби та зняття карантинних обмежень», 
зареєстроване в Кремінському районному управлінні юстиції 
23.08.2007 р. за № 11/122;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 ве-
ресня 2007 р. № 511 «Про оголошення госпподвір’я гр. Назарька В.П., 
с. Житлівка, пл. Шкільна № 34 та десяти кілометрової загрозливої 
зони навколо вогнища сказу, неблагополучним пунктом по сказу ди-
ких звірів та введення карантинних обмежень», зареєстроване в Кре-
мінському районному управлінні юстиції 18.09.2007 р. за № 13/124;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 
вересня 2007 р. № 512 «Про оголошення с. Новокраснянка та деся-
тикілометрової загрозливої зони навколо вогнища сказу неблагопо-
лучним пунктом по сказу диких тварин та введення карантинних 
обмежень», зареєстроване в Кремінському районному управлінні 
юстиції 18.09.2007 р. за № 12/123;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 
вересня 2007 р. № 530 «Про оголошення с. Новоастрахань та деся-
тикілометрової загрозливої зони навколо вогнища сказу неблагопо-
лучним пунктом по сказу  червоної лисиці та введення карантинних 
обмежень», зареєстроване   Кремінським районним управлінням 
юстиції 28.09.2007 р. за № 16/127.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю  за со-
бою.

Голова  Н. ЧЕХУТА

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

3 грудня 2018 року №120/1880

КРЕМІНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

28 Листопада 2018 року                                                      Кремінна                                                                                 № 1294

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
ГОЛОВИ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади» (із змінами), у зв’язку з перегля-
дом нормативно-правових актів Кремінської районної державної 
адміністрації Луганської області та з метою приведення їх у від-
повідність до вимог чинного законодавства України, зобов’язую:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження голови районної державної адміністрації від 

14 грудня 2006 р. № 581 «Про оголошення м. Кремінна та деся-
тикілометрової загрозливої зони навколо вогнища сказу, в яку 
входить Житлівське лісництво благополучним пунктом по сказу 
кішок і зняття карантинних обмежень», зареєстроване в Кремін-
ському районному управлінні юстиції 18.12.2006 р. за № 20/111;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 
11 червня 2007 р. № 310 «Про оголошення госпподвір’я гр. Вє-
дєрнікова А.В., с. Новокраснянка, вул. Леніна № 23  та десяти-
кілометрової загрозливої зони навколо вогнища сказу не благо-
получним пунктом по сказу великої рогатої худоби та введення 
карантинних обмежень», зареєстроване в Кремінському район-
ному управлінні юстиції 14.06.2007 р. за № 6/117;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 

серпня 2007 року № 423 «Про підготовку до участі у спартакіаді 
Луганської області серед команд державних службовців та праців-
ників органів місцевого самоврядування, проведення Спартакіади 
серед держслужбовців та працівників органів місцевого самовря-
дування Кремінського району», зареєстроване в Кремінському ра-
йонному управлінні юстиції 07.08.2007 р. за № 9/120;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 
16 серпня 2007 р. № 442 «Про оголошення господвір’я гр. Ци-
булі А.О., х. Петровське, вул. Петровського № 53 та десятикі-
лометрової загрозливої зони навколо вогнища сказу неблаго-
получним пунктом по сказу  великої рогатої худоби та введення 
карантинних обмежень», зареєстровано в Кремінському район-
ному управлінні юстиції 17.08.2007 р. за № 10/121.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю  за 
собою.

Голова  Н. ЧЕХУТА

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

3 грудня 2018 року №121/1879


