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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

09.11.2018
Первомайськ
№ 322-р

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районного бюджету  у 2018 році
 
Відповідно до статей 2, 18, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 69, 85, 87 Закону України «Про місцеві вибори», постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 року № 700 «Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів», від 08 вересня 2015 року № 674 «Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах», постанови Центральної виборчої комісії від  25 жовтня 2018 року № 175 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів                             23 грудня 2018 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів», розпорядження голови облдержадміністрації від 05 листопада 2018 року № 471-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам  у  2018  році», пункту 11 рішення ХX сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 22 грудня 2017 року № 17 «Про районний бюджет Первомайського району на 2018 рік»,  з метою внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2018 році:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік:
2

1) збільшити доходи загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (КБКД 41037000) на суму                                 244,300 тис. гривень;

2) райдержадміністрації збільшити видатки загального фонду на проведення місцевих виборів (КТПКВКМБ 0210191) – на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів  на 1,600 тис. гривень;

3) фінансовому управлінню райдержадміністрації збільшити видатки по субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 3719620) на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 242,700 тис. гривень.

4) Розподілити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських  голів на 2018 рік  Мигіївській сільській раді.

2. Рекомендувати Мигіївському сільському голові вжити заходів щодо внесення в установленому чинним законодавством порядку змін до відповідних місцевих бюджетів на 2018 рік і забезпечити цільове використання коштів зазначеної субвенції.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 




Голова райдержадміністрації                                          В. ВОВК


