2

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
30.06.2017
 Первомайськ
№ 189-р
Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів  

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 першої статті 41 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», розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.06.2017 ррку №208-р "Про перерозподіл видатків та розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між адміністративно-територіальними одиницями області", повідомлення департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 року №7 "Про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету", додаткової угоди на передачу бюджетних коштів з Підгороднянського селищного бюджету до районного бюджету від 06 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
 субвенції  з  обласного бюджету місцевим бюджетам  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  (КБКД 41034200)  на  суму 211,9 тис. грн.;
іншої субвенції (КБКД 410350) - субвенції  з Підгороднянського  селищного бюджету на виконання районних програм в сумі 11,8 тис.грн.  

2) збільшити видаткову частину загального та спеціального фонду районного бюджету    головному розпоряднику коштів 
	 райдержадміністрації в сумі 213,286 тис.грн., з них:

для районної лікарні на здійсненняна відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет в сумі 211,9 тис.грн. (КПКВК 2214), на проведення медичного огляду педпрацівників 1,386 грн. (КПКВК 2010).

	відділу культури молоді та спорту  райдержадміністрації на послуги перевезення в сумі  0,414 тис.грн. (КПКВК 4200).


	відділу освіти райдержадміністрації на придбання проектора – 10,0 тис.грн. за рахунок спеціального фону (КПКВК 1020).



2. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка С.В.




Голова  райдержадміністрації                                               В.В.Вовк

