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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

22.03.2019
Первомайськ
№  59-р


Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районному 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, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 19 березня 2019 року № 87-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів», пункту 13 рішення ХХХ сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 21 грудня 2018 року № 8 «Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік», 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) зменшити надходження  до районного бюджету, а саме:
субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050300) на суму 1313700 гривень.

2) зменшити видаткову частину загального фонду бюджету по головному розпоряднику коштів, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:

- надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (КПКВКМБ 0813047) в сумі 1313700 гривень;
- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813012) в сумі 32602 гривень 98 коп.

3) збільшити видаткову частину загального фонду бюджету по головному розпоряднику коштів, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:

- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813011) в сумі 32602 гривень 98 коп.

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




Голова райдержадміністрації                                               В.ВОВК  





