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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
30.11.2017
Первомайськ
            № 375-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 Миколаївської обласної ради ХІІІ сесії 7 скликання від 27.04.2017 № 21  «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік», повідомлення департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 28.11.2017 року № 146 «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», рішення  XІІІ сесії восьмого скликання Кам’яномостівської сільської ради від 15.11.2017 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік» 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:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню (КБКД 41030800) в сумі 1779,3 тис. грн..
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41034200) в сумі 31,4 тис.грн.;
іншої субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік (КБКД 41035000) в сумі 365,0 тис.грн.;

2) Збільшити видаткову частину районного бюджету головним розпорядникам коштів на суму 2175,7 тис.грн.:
 - райдержадміністрації в сумі 31,4 тис.грн., з них:
для районної лікарні  в сумі  18,84 тис.грн. (КПКВК 2010) за рахунок медичної субвенції з державного бюджету Кам’яномостівської сільської ради на оплату праці з нарахуваннями; 
для центру первинної медико-санітарної допомоги 12,560 тис.грн. (КПКВК 2180) за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для закладів охорони здоров’я Кам’яномостівської сільської ради на оплату праці з нарахуваннями;
- відділу освіти райдержадміністрації для Синюхинобрідської ЗОШ в сумі 365,0 тис.грн.  (КПКВК 1020) за рахунок субвенції з обласного бюджету на придбання стільців, спортивного та дитячого майданчиків; 

- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації в сумі 1779,3 тис.грн., з них:
           пільги ветеранам війни на житлово-комунальні послуги (КПКВК 3011) на суму 85,116 тис.грн.. 13 коп.;
	 пільги ветеранам військової служби на житлово-комунальні послуги 
 (КПКВК 3012) на суму 7,100 тис.грн. 13 коп.;
	пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги  (КПКВК 3013) на суму 2,738тис.грн. 70 коп.;
пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням  (КПКВК 3014) на суму 28,700 тис.грн ;
	пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям  на житлово-комунальні послуги  (КПКВК 3015) на 
суму 17,556 тис.грн. 32 коп.
субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВК 3016) на суму 1638,088 тис.грн. 72 коп.;

	перерозподілити видатки на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям з рахунок субвенції з державного бюджету управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації

	збільшити план видатків загального фонду:

надання допомоги на дітей одиноким матерям (КПКВК 3045) на суму 72,000 тис.грн.;
	зменшити план видатків загального фонду:

надання допомоги при народженні дитини (КПКВК 3043) на суму 72,000 тис. грн.;

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					           В.В.Вовк













