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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 23.06.2018
Первомайськ
№190-р
Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районного 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 та перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», розпорядження  голови  Миколаївської облдержадміністрації від 18.06.2018 № 249-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2018 році», рішення  XVІІІ сесії восьмого скликання Кам’яномостівської сільської ради від 15.06.2018 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», рішення  XХІVсесії сьомого скликання Кумарівської сільської ради від 20.06.2018 року «Про уточнення бюджету Кумарівської сільської ради на 2018 рік»,  додаткової угоди на передачу бюджетних коштів з Кумарівського сільського бюджету до районного бюджету, пункту 11 рішення ХX сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 22 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 (Юрченку), здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з інших  бюджетів та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік:

	збільшити надходження  до районного бюджету:

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної  загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету (КБКД 41051400)  в сумі 728,250 тис. грн.
- іншої субвенції з місцевих бюджетів (КБКД 41053900): субвенції з Кумарівського, Кам’яномостівського сільських бюджетів на виконання районних  програм в  сумі 80,0 тис. грн.


2) Збільшити видаткову частину районного бюджету головному розпоряднику коштів 
- райдержадміністрації за рахунок іншої субвенції Кумарівської, Кам’яномостівської  сільських рад  на суму 80,0 тис.грн., з них:
для районної лікарні  в сумі  12,0 тис.грн. (КПКВК 2010) на придбання матеріалів; 
для центру первинної медико-санітарної допомоги 63,0 тис.грн. (КПКВК 2111) з них для закладів охорони здоров’я Кам’яномостівської сільської ради 63,0 тис.грн. (придбання алкотестеру – 6,0 тис.грн., навчання медсестри -2,0 тис.грн., безкоштовні рецепти – 25,0 тис.грн., придбання медикаментів – 15,0 тис.грн., придбання автозапчастин – 5,0тис.грн., папір для кардіографа- 2,0 тис.грн., картридж – 1,0 тис.грн., придбання печатки – 2,1 тис.грн., заправка  картриджа – 0,9 тис.грн., канцтовари -1,6 тис.грн., послуги заземлення – 2,4 тис.грн.
         для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (КПКВК 8130) в сумі 5,0 тис. грн. (придбання рукавів пожежних)
          - відділу освіти райдержадміністрації   в сумі 728,250 тис. грн.
( закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН  - 684,194 тис. грн.,  відрядження вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників  директорів закладів загальної середньої освіти для проходження підвищення кваліфікації – 44,056 тис. грн.)

2.    Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					В.ВОВК


