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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
08.06.2017
Первомайськ
№  169-р

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних  трансфертів  з
обласного бюджету районному 
бюджету  у 2017 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», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», повідомлення департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 07.06.2016 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 2017 рік», додаткової угоди на передачу бюджетних коштів з Грушівського сільського бюджету до районного бюджету від  6 червня 2017 року, пункту 12 рішення ХІІ сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 23 грудня 2016 року № 12 «Про районний бюджет Первомайського району на 2017 р.»,   з метою внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2017 році:

	1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук), здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з інших  бюджетів та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2017 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету іншої субвенції (КБКД 41035000):
 субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою  на  суму 251,227 тис. грн.;
субвенції з Грушівського сільського бюджету на виконання районних  програм (Програма розвитку культури) на  суму 15,0 тис. грн.;

2) Збільшити видаткову частину районного бюджету головному розпоряднику коштів:
 - райдержадміністрації в сумі 251,224 тис.грн., з них:
для районної лікарні на придбання предметів та матеріалів в сумі 29,160 тис.грн., на придбання обладнання в сумі  61580 тис.грн. (КПКВК 2010), 
для центру первинної медико-санітарної допомоги на придбання предметів та матеріалів 160,487 тис.грн. (КПКВК 2180),
згідно  з пропозицією депутата обласної ради Маріна Г.А. 

- відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації для Кінецьпільської школи мистецтв в сумі 15,0 тис.грн.  (КПКВК 4100). 


2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





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


