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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
25.04.2018
 Первомайськ
№ 112-р 
Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районному бюджету  у 2018 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», рішення Миколаївської обласної ради від 12 квітня № 16 «Про внесення  змін до обласного   бюджету Миколаївської області на 2018 рік», пункту 11 рішення ХХ сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 23 грудня 2017 року № 17 «Про районний бюджет Первомайського району на 2018 р.», з метою внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2018 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 2018 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (КБКД 41051100)  на  суму 187,810 тис. грн.;

2)  зменшити надходження до районного бюджету субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України на суму 12,0 тис. грн..
3) зменшити видаткову частину загального фонду бюджету по головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (КПКВКМБ 3191) в сумі 12,0 тис. грн..
4) збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації в сумі 187,810 тис.грн. (КПКВКМБ 1020) , з них на:
- придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (Романовобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Первомайського району) в сумі 20,040 тис.грн.;
- придбання персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи в сумі 167,770 тис.грн.;
5) змінити обсяг коштів,  що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) на суму  187,810 тис. гривень; 
 6) збільшити обсяг видатків бюджету розвитку районного  бюджету на суму 187,810 тис. гривень;

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.




Голова  райдержадміністрації                                               В.В.Вовк







