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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23.04.2019
Первомайськ
№  80-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 четвертої статті 39 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», постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 288 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», рішення   Кам’яномостівської сільської ради від 10 квітня 2019 року  «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення   Лисогірської сільської ради від 07 лютого 2019 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету Лисогірської сільської ради на 2019 рік», рішення   Полтавської сільської ради від 21 березня 2019 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення   Лукашівської сільської ради від 25 березня 2019 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення   Кумарівської сільської ради від 02 лютого 2019 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення   Синюхинобрідської сільської ради від 10 квітня 2019 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення   Степківської сільської ради від 05 квітня 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 рік»,  з метою внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок зміни 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 доходів та видатків районного бюджету на 2019 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету в сумі 723290 гривень:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 619500 гривень (КБКД 41035100);

- інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 103790 гривень (КБКД 41053900), з них за рахунок місцевих бюджетів:
Кам’яномостівської сільської ради  – 44490 гривень;
Кумарівської сільської ради  – 4000 гривень;
Лукашівської сільської ради  – 5000 гривень;
Полтавської сільської ради  – 3300 гривень;
Синюхинобрідської сільської ради – 7000 гривень;
Степківської сільської ради  – 40000 гривень.

2) збільшити видаткову частину районного бюджету по головному розпоряднику коштів відділу освіти райдержадміністрації по загальноосвітнім школам  (надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами КПКВКМБ 0611020) в сумі 7300 гривень, з них  4000 гривень  для виготовлення стенду Кумарівській ЗОШ (з Кумарівського сільського бюджету); 3300 гривень  для придбання пилососа Полтавському НВК (з Полтавського сільського бюджету); 

3) збільшити видаткову частину районного бюджету по головному розпоряднику коштів райдержадміністрації в сумі 96490 гривень, з них:
- районна лікарня (багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  КПКВКМБ 0212010) в сумі 7000 гривень  на придбання лінолеуму для кабінету уролога (з бюджету Синюхинобрідської сільської ради);
- на виконання Програми  розвитку закладів охорони здоров»я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги (первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПКВКМБ 0212111) в сумі 89490 гривень, з них в сумі 44490 гривень з Кам»яномостівського сільського бюджету на придбання калоприймачів для онкохворих 6390 гривень, придбання автозапчастин 10000 гривень, бензину10000 гривень, дверей 8100 гривень,  медикаменти 10000 гривень; в сумі 45000 гривень в частині надання матеріально-технічної допомоги та утримання ФАПів, (по Степківській сільській раді 40000 гривень; по Лукашівській сільській раді  5000 гривень);

4) збільшити видаткову частину районного бюджету по головному розпоряднику коштів фінансовому управління райдержадміністрації: 
- субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 3519260) в сумі 619500 гривень;

5) перерозподілити напрям використання субвенції районному бюджету з Лисогірського сільського бюджету по головному розпоряднику коштів районного бюджету райдержадміністрації:
- зменшити видатки на виконання Програми  розвитку закладів охорони здоров»я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги (первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПКВКМБ 0212111) в сумі 10000 гривень на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд);
- збільшити видатки по районній лікарні (багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  КПКВКМБ 0212010) в сумі 10000 гривень на зазначену мету (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

6)  перерозподілити видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:
зменшити видатки:
- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813012) в сумі 335168 гривень 72 коп.; 
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (виконання Програми "Турбота") (КПКВКМБ 0813242) в сумі 1000 гривень; 
- надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (КПКВКМБ 0813047) в сумі 120000  гривень;
збільшити видатки:
- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813011) в сумі 335168 гривень 72 коп.; 
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191) в сумі 1000 гривень;
- надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях (КПКВКМБ 0813087) в сумі 120000 гривень;

7)  перерозподілити видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню райдержадміністрації, а саме:
зменшити видатки: 
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 3519510) в сумі 15500 гривень, «придбання телевізора-плазма та придбання холодильника для Мигіївського ДНЗ «Ромашка», Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Скаржинського, 5».
збільшити видатки:
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (КПКВКМБ 3519570) в сумі 15500 гривень, дана субвенція буде передана місцевому бюджету Мигіївської сільської ради для фінансування заходів «придбання телевізора-плазма та придбання холодильника для Мигіївського ДНЗ «Ромашка», Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Скаржинського, 5».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації                                               В.ВОВК  


