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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

28.05.2019 року
Первомайськ
№102-р

Про внесення змін до видатків 
районного бюджету в частині 
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, статей 39, 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», 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 видатків районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2019 році:

	1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук) внести в установленому порядку зміни до розпису видатків районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів на 2019 рік:

1)  перерозподілити видатки спеціального фонду по головному розпоряднику коштів відділу освіти райдержадміністрації, а саме:

зменшити видатки:
- виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (КПКВКМБ 0617368) в сумі 65000 гривень (з Синюхинобрідського сільського бюджету на виконання Програми) на виготовлення проектно-кошторисної документації для проекту "будівництво міні-футбольного поля на території Синюхинобрідської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Синюхин Брід, вул. Шкільна, буд. 13"

збільшити видатки:
- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 0817370) в сумі 65000 гривень (з Синюхинобрідського сільського бюджету на виконання Програми) на виготовлення проектно-кошторисної документації для проекту "будівництво міні-футбольного поля на території Синюхинобрідської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Синюхин Брід, вул. Шкільна, буд. 13". 
	

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації                                               В.ВОВК  



