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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

20.03.2019
Первомайськ
№   55-р

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районного бюджету  у 2019 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», рішення  XХУІІІ сесії сьомого скликання Довгопристанської сільської ради від 05 березня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 2, рішення XХХ сесії сьомого скликання Мигіївської сільської ради від 12 березня 2019 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», пункту 13 рішення ХXХ сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 21 грудня 2018 року № 8 «Про районний бюджет Первомайського району на 2019 р.»,  з метою внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2019 році:

	1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук) здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з інших  бюджетів та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2019 рік:

1) Збільшити надходження  до районного бюджету в сумі 121,1 тис.гривень:
інші субвенції з місцевого бюджету, з них за рахунок коштів Довгопристанської сільської ради  в сумі 20,1 тис. гривень, Мигіївської сільської ради в сумі 101,0 тис. гривень (КБКД 41053900);

2) Збільшити видаткову частину районного бюджету по головному розпоряднику коштів відділу освіти райдержадміністрації на суму 51,0 тис. гривень для  Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (КТПКВКМБ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 



школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)  на заміну дверей 51,0 тис. гривень;

3) Збільшити видаткову частину районного бюджету по головному розпоряднику коштів райдержадміністрації в сумі 70,1 тис. гривень, з них для Центральної районної лікарні (КТПКВКМБ 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню)  в сумі 60,0 тис гривень (за рахунок іншої субвенції Мигіївської сільської ради на поточний ремонт в палатах лікарні в сумі 50,0 тис. гривень; та Довгопристанської сільської ради  в сумі 10,0 тис. гривень на поточний ремонт хірургічного кабінету), на виконання програми розвитку закладів охорони здоров’я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги для комунального підприємства «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської районної ради Миколаївської області (КТПКВКМБ 2111 Центр первинної медико-санітарної допомоги) 10,1 тис.грн.  за рахунок іншої субвенції Довгопристанської сільської ради (на оплату праці з нарахуваннями працівникам Вітольдовобрідського ФАПу).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації						   В.ВОВК







