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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16.10.2018
Первомайськ
            № 297-р
«Про внесення змін до кодів класифікації 
доходів бюджету та програмної 
класифікації видатків в частині 
міжбюджетних трансфертів»

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», наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», пункту 11 рішення ХХ сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 22 грудня 2017 року № 17 «Про районний бюджет Первомайського району на 2018 рік», висновку департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації від 09 жовтня 2018 року №022-29/2800:

	1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук), внести зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік до кодів класифікації доходів бюджету та програмної класифікації видатків в частині міжбюджетних трансфертів:

1) зменшити надходження  до районного бюджету, а саме:
інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) (субвенція з районного бюджету Первомайського району обласному бюджету на заходи з виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 12 березня 2016 року №33 за рахунок відповідної субвенції з бюджету Синюхобрідської, Степківської та Романовобалківської сільських рад) на суму 200,0 тис.гривень.

2) збільшити надходження  до районного бюджету, а саме:
субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (КБКД 41053500) (субвенція з районного бюджету Первомайського району обласному бюджету на заходи з виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 12 березня 2016 року №33 за рахунок відповідної субвенції з бюджету Синюхобрідської, Степківської та Романовобалківської сільських рад) на суму 200,0 тис.гривень.

3) зменшити видаткову частину загального фонду бюджету по головному розпорядникам коштів:
-  фінансове управління райдержадміністрації - інші субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 0219770) (субвенція з районного бюджету Первомайського району обласному бюджету на заходи з виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 12 березня 2016 року №33 за рахунок відповідної субвенції з бюджету Синюхобрідської, Степківської та Романовобалківської сільських рад) в сумі 200,0 тис.гривень.

4) збільшити видаткову частину загального фонду бюджету по головному розпорядникам коштів:
-  фінансове управління райдержадміністрації - субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (КПКВКМБ 0219730) (субвенція з районного бюджету Первомайського району обласному бюджету на заходи з виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 12 березня 2016 року №33 за рахунок відповідної субвенції з бюджету Синюхобрідської, Степківської та Романовобалківської сільських рад) в сумі 200,0 тис.гривень.
	

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




Голова райдержадміністрації                                               В.ВОВК

