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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

27.11.2018
Первомайськ
№ 341-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», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», пункту 11 рішення ХХ 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: 

	Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук):


 	1.1 Врахувати розбіжності між напрямом використання субвенції з державного бюджету, вказаному в додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та кодом економічної класифікації видатків, який вказаний у повідомленні Державної казначейської служби України від 21 листопада 2018 року та за яким, буде здійснюватись фінансування цієї субвенції з державного бюджету. 

1.2. Здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України районному бюджету та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік:




	збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за рахунок надходження:


субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) на суму 195,0 тис. гривень;

	збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету та зарезервувати субвенцію з державного бюджету по головному розпоряднику коштів:


- фінансове управління райдержадміністрації - субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 3719510) в сумі 195,0 тис гривень, на поточний ремонт по заміні твердопаливного котла в Тарасівському НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів» Первомайської районної ради Миколаївської області, Миколаївська обл., Первомайський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 23. 

2. Після внесення змін до нормативних документів та врегулювання розбіжностей між розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та повідомленням Державної казначейської служби України від 21 листопада 2018 року фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук) перерозподілити зазначену субвенцію головному розпоряднику коштів – виконавцю програми.

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




Голова райдержадміністрації                                               В.ВОВК



