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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
08.08.2017
Первомайськ
№  234-р 

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
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 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, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня  2017 року           № 463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,  рішення Кам’яномостівської сільської ради від 24 липня 2017 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік» щодо зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету, 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 районного бюджету в 2017 році:

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

	збільшити надходження  до спеціального фонду  районного бюджету: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) в сумі 1666,666 тис.грн. 

	зменшити надходження  до загального фонду районного бюджету:

 - інша субвенція (КБКД 41035000) в сумі 84,593 тис.грн. 98 коп.;
 - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41033904) в сумі 152,982 тис. грн. 40 коп.,;
 - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (КБКД 41020204) в сумі 437,595 тис.грн. 26 коп.

3) Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету головному розпоряднику: райдержадміністрації для проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю по  коду програмної класифікації видатків 6360 в сумі 1666,666 тис.грн. (реконструкція системи енергозбереження приміщень лікувального корпусу центральної районної лікарні по вулиці Академіка М.Амосова, 28, м. Первомайськ Миколаївської області )

4) Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету головному розпоряднику коштів:
- відділу освіти райдержадміністрації в сумі 675,171 тис.грн. 64 коп. по        коду програмної класифікації видатків 2180 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.






Голова райдержадміністрації					В.В.Вовк


















