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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 Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 420-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на  2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад», розпорядження виконавчого комітету Кам’яномостівської сільської ради від 25 червня 2018 року №44 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», 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:

1) збільшити надходження  до районного бюджету:
-  медичної субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам  (КБКД 41034200) на суму 1763,6 тис.грн. 
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок коштів медичної субвенції Кам"яномостівської сільської ради (ОТГ) на утримання Центру ПМСД)  (КБКД 41051500) в сумі 264,9 тис.грн..

   2)Збільшити видаткову частину районного бюджету головному розпоряднику коштів - райдержадміністрації за рахунок медичної субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на суму 2028,5 тис.грн. для центру первинної медико-санітарної допомоги  (КПКВК 2111), з них: за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1763,6 тис.грн., за рахунок  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок коштів медичної субвенції Кам"яномостівської сільської ради (ОТГ) на утримання Центру ПМСД) для закладів охорони здоров’я Кам’яномостівської сільської ради 264,9 тис.грн. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації							   В.ВОВК


