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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
  05.05.2018
 Первомайськ
№ 133-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 Кам’яномостівської сільської ради від 24 квітня 2018 року «Про внесення  змін до сільського   бюджету 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 іншої субвенції з місцевих бюджетів (субвенції з місцевого бюджету Кам’яномостівської сільської ради районному бюджету Первомайського району на фінансування окремих заходів районної програми "Турбота" та видатків, пов'язаних із утриманням установ центру ПМСД) (КБКД 41053900) на суму 44,4 тис. грн.

2) збільшити видаткову частину загального фонду бюджету по головним розпорядникам коштів, а саме:
-  управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації в сумі 9,4 тис. грн.: 
інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці ( на реалізацію окремих заходів в рамках районної програми «Турбота», щомісячна виплата матеріальної допомоги учаснику бойових дій Другої світової війни) (КПКВКМБ 3191) на  суму 9,4 тис. грн.;

- районна державна адміністрація в сумі 35,0 тис.грн.:
первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 2111) на суму 35,0 тис. грн. (в тому числі: на придбання медикаментів 20,0 тис. грн., на оплату безкоштовних рецептів 15,0 тис. грн.). 

3) Відповідно до рішення Кам’яномостівської сільської ради від 24 квітня 2018 року «Про внесення  змін до сільського   бюджету на 2018 рік» змінити напрям використання субвенції, яка передається з бюджету Кам'яномостівської сільської ради до районного бюджету та перерозподілити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, в сумі 5,0 тис. грн..:
- збільшити інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (на реалізацію окремих заходів в рамках районної програми «Турбота», щомісячна виплата матеріальної допомоги учаснику бойових дій Другої світової війни) (КПКВКМБ 3191) на  суму 5,0 тис. грн.;
- зменшити інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (на реалізацію окремих заходів в рамках районної програми «Турбота», виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам за рішенням комісії) (КПКВКМБ 3242) на суму 5,0 тис. грн..

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка С.В.




Голова райдержадміністрації                                               В.В. Вовк

