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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.11.2017
Первомайськ
            № 368-р

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районного 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 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», рішення  XІІІ сесії восьмого скликання Кам’яномостівської сільської ради від 15.11.2017 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік», додаткових угод на передачу бюджетних коштів з Болеславчицького, Степківського сільських та Підгороднянського селищного бюджетів до районного 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 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:

	збільшити надходження  до районного бюджету:

іншої субвенції (КБКД 41035000): субвенції з Болеславчицького, Довгопристанського, Степківського, Кам’яномостівської, Лисогірського, Ленінського сільських та Підгороднянського селищного бюджетів на виконання районних  програм в  сумі 218,434 тис. грн., з них:
Підгороднянський -  5,534 тис.грн.;
Болеславчицький - 3,0 тис.грн.;
Довгопристанський – 3,0 тис.грн.;
Кам’яномостівської – 178.400 тис.грн.;


Лисогірський  - 3,5 тис.грн.;
Ленінський 20,0 тис.грн.;
Степківський - 5,0 тис.грн.;

2) Збільшити видаткову частину районного бюджету головним розпорядникам коштів на суму 218,434 тис.грн.:
 - райдержадміністрації в сумі 192,1 тис.грн., з них:
для районної лікарні  в сумі  150,0 тис.грн. (КПКВК 2010) за рахунок іншої субвенції Кам’яномостівської сільської ради на оплату за спожиті енергоносії; 
для центру первинної медико-санітарної допомоги 28,6 тис.грн. (КПКВК 2180) з них для закладів охорони здоров’я Кам’яномостівської сільської ради 25,4 тис.грн. (придбання дров – 4,0 тис.грн., проведення інтернету до амбулаторій 6,4 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки – 15,0 тис.грн); для Підгороднянської амбулаторії в сумі 3,2 тис.грн., для Лисогірської амбулаторії 3,5 тис.грн. на проведення інтернету, Ленінська сільська рада на ремонт автомобіля - 10,0 тис.грн.;

- відділу освіти райдержадміністрації в сумі 10,0 тис.грн. (КПКВК 4100) для Ленінської НВК на придбання спортінвентарю;

- відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації в сумі 13,334 тис.грн. (КПКВК 4100) для філіалів сільських бібліотек на підписку, з них: Підгороднянській -  2,334 тис.грн., Болеславчицькій - 3,0 тис.грн., Степківській - 5,0 тис.грн., Довгопристанській - 3,0 тис.грн;

- управління соціального захисту населення райдержадміністрації в сумі 3,0 тис.грн. на фінансування програм соціального захисту населення на допомогу малозабезпеченим верствам населення Кам’яномостівської сільської ради (для Клименюк Л.Д);

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					В.В.Вовк


