file_0.doc


�









thumbnail_0.emf
 

 


thumbnail_1.wmf
 

 




ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.07.2016
Первомайськ
            №229-р  

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районному бюджету у 2016 році


Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, Бюджетного кодексу України, пунктів 1, 2, 4, 7 статті 2, пункту 1 статті 25, частини третьої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» та від 06.07.2016 року        № 412 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», повідомлення Державної казначейської служби України від 21.07.2016 року № 35 «Про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти)», повідомлення департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.07.2016 року № 48 «Про  зміни до  помісячного розпису  обсягу субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік», пункту 12 рішення ІІ сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 18 грудня 2015 року № 2 «Про районний бюджет Первомайського району на 2016 рік»,   з метою внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2016 році:

	1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук), здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджету та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (КБКД 41035100)  на суму 507,4 тис. грн.;

- субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою   (КБКД 41035000) на  суму 35,0 тис. грн.

2) Збільшити видаткову частину районного бюджету:
- головному розпоряднику коштів - фінансовому управлінню райдержадміністрації (по КТКВК 250362 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження») на суму 507,4 тис. грн.., в тому числі, поточні трансферти в сумі – 50,7 тис. грн. та капітальні трансферти в сумі 456,7 тис. грн.;
- головному розпоряднику коштів - райдержадміністрації для районної лікарні на придбання предметів, матеріалів (по КТКВК 080101 Лікарні), згідно  з пропозицією депутата обласної ради Маріна Г.А. у сумі 35,0 тис. грн.

2. Відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації (Ткач)  визначити для подальшого погодження перелік об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, з Міністерством регіонального розвитку,  будівництва  та житлово-комунального  господарства  України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Виконувач функцій і повноважень
голови райдержадміністрації,
перший заступник голови 
райдержадміністрації                                                               С.В.Бондаренко


