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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.12.2017
 Первомайськ
№ 430-р 

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
з державного 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 першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 922-р «Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження у 2017 році», рішення 15 сесії 8 скликання Кам»яномостівської сільської ради від 28 грудня 2017 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік», 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 державного  бюджету та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2017 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету: 
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) (КБКД 41034200)  на  суму 128,9 тис. грн., з них Кам»яномостівської сільської ради 16,8 тис.грн.;

2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету головному розпоряднику коштів:
 - райдержадміністрації в сумі 122,2 тис.грн. для районної лікарні  на оплату праці з нарахуваннями (КПКВК 2010), з них Кам»яномостівської сільської ради 10,1 тис.грн.;
для центру первинної медико-санітарної допомоги на зарплата з нарахуваннями 6,7 тис.грн. (КПКВК 2180) (із Кам»яномостівської сільської ради),
 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.




Голова  райдержадміністрації                                               В.В.Вовк

