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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18.06.2019
Первомайськ
121-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, 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», рішення Миколаївської обласної ради ХXVI позачергового скликання від 16 травня 2019 року №22 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік», розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 05 червня 2019 року №182-р «Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію», рішення Кам’яномостівської сільської ради ХXVIІІ сесії восьмого скликання від 03 червня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення Підгороднянської селищної ради ХXХVIІІ сесії сьомого скликання від 06 червня 2019 року №1 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік», рішення Мигіївської сільської ради ХXХІІ сесії сьомого скликання від 10 червня 2019 року №1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення Тарасівської сільської ради ХXХІІ сесії сьомого скликання від 09 квітня 2019 року №2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення Лисогірської сільської ради ХXХІ сесії сьомого скликання від 03 червня 2019 року №1 «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 обсягів 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) збільшити надходження  до районного бюджету, а саме: інші субвенції з місцевих бюджетів (КБКД 41053900) на суму 4600084 гривень 40 копійок (28800 гривень субвенція Кам’яномостівської сільської ради, 1479277 гривень субвенція з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, 2992000 гривень субвенція з обласного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури, 100007 гривень 40 копійок субвенція сільських та селищної рад на співфінансування мікропроектів місцевого розвитку).

2) збільшити видаткову частину загального фонду бюджету по головним розпорядникам коштів:
2.1) районна державна адміністрація в сумі 166268 гривень 40 копійок, а саме:
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 2111) на суму 156768 гривень 40 копійок, з них: 
на поточний ремонт двох кабінетів АЗПСМ в селі Мигія КП «ПРЦПМСД» Первомайської районної ради Первомайського району Миколаївської області в сумі 110110 гривень, з них 104600 гривень обласна субвенція, 5510 гривень співфінансування за рахунок Мигіївської сільської ради;
на поточний ремонт із заміною вікон на металопластикові в будівлі пункту здоров’я села Тарасівка КП «ПРЦПМСД» Первомайської районної ради в сумі 45358 гривень 40 копійок, з них 43900 гривень обласна субвенція, 1458 гривень 40 копійок співфінансування за рахунок Тарасівської сільської ради;
на придбання комп’ютера (блок, монітор, клавіатура та мишка) та принтера для амбулаторії села Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області в сумі 1300 гривень, з них 1261 гривня обласна субвенція, 39 гривень співфінансування за рахунок Лисогірської сільської ради;
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 2010) на суму 9500 гривень, з них: 
на придбання меблів та холодильника для інфекційного відділення і бойлера для дитячого відділення центральної районної лікарні по вул. Академіка Миколи Амосова 28, м. Первомайськ Миколаївської області на суму 9500 гривень.
	2.2) відділу освіти райдержадміністрації в сумі 494212 гривень, з них;
- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВКМБ 1020) на суму 494212 гривень, а саме: 
на поточний ремонт приміщень їдальні Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Велика 66 в с. Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області в сумі 196729 гривень, з них 186892 гривні обласна субвенція, 9837 гривень співфінансування за рахунок Лисогірської сільської ради;
на поточний ремонт хореографічного класу Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 88 в смт. Підгородна Первомайського району Миколаївської області в сумі 146483 гривні, з них 71483 гривні обласна субвенція, 75000 гривень співфінансування за рахунок Підгороднянської селищної ради;
на  поточний ремонт Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по вул. Шкільна, 1, в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області - заміна вікон та дверей в сумі 151000 гривень, з них 143450 гривень обласна субвенція, 7550 гривень співфінансування за рахунок Мигіївської сільської ради.
	2.3) фінансове управління райдержадміністрації в сумі 3910804 гривні, а саме:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 9770) на суму 3910804 гривні,  з них  3299922 гривні зарезервовано як видатки розвитку та субвенція сільським радам 610269 гривень, а саме: 
на придбання меблів та холодильника для інфекційного відділення і бойлера для дитячого відділення центральної районної лікарні по вул. Академіка Миколи Амосова, 28, м. Первомайськ Миколаївської області на суму 19900 гривень;
придбання комп’ютерної техніки для поліклінічного відділення центральної районної лікарні по вул. Академіка Миколи Амосова, 28, м. Первомайськ Миколаївської області в сумі 193515 гривень;
придбання мікшерного пульту та принтера для районного Будинку культури Первомайського району Миколаївської області в сумі 16000 гривень;
придбання ноутбуків для Кумарівської, Кінецьпільської та Полтавської сільських бібліотек-філій Первомайського району Миколаївської області в сумі 36300 гривень;
придбання ноутбуків та принтера для Підгороднянської школи мистецтв Первомайського району Миколаївської області в сумі 22388 гривень;
на придбання комп’ютера (блок, монітор, клавіатура та мишка) та принтера для амбулаторії села Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області в сумі 20432 гривні, з них 19819 гривень обласна субвенція, 613 гривень співфінансування за рахунок Лисогірської сільської ради;
	на придбання оргтехніки для Лисогірського сільського клубу Первомайського району Миколаївської області в сумі 35800 гривень (дану субвенцію буде передано Лисогірській сільській раді);
	на капітальний ремонт даху будівлі амбулаторії з підвалом по вулиці Центральна (Жовтнева), 18Б в селі Синюхин Брід Первомайського району Миколаївської області в сумі 574469 гривень (дану субвенцію буде передано Синюхинобрідській сільській раді);
	на будівництво міні-футбольного поля на території Синюхинобрідської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Синюхин Брід, вул. Шкільна, буд. 13 в сумі 1440000 гривень;
	на реконструкцію спортивного майданчика із штучним покриттям у Лисогірській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Велика, 66 в с. Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області в сумі 1552000 гривень.
	2.4) управління соціального захисту населення райдержадміністрації в сумі 28800 гривень, а саме:
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  (КПКВКМБ 3033) на суму 27300 гривень; 
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (КПКВКМБ 3032) на суму 1500 гривень.

3)  перерозподілити видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:
зменшити видатки:
- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КПКВКМБ 3022) на суму 1520000 гривень; 
збільшити видатки:
- надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 3021) в сумі 1520000 гривень. 
	

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.






Голова райдержадміністрації                                      	В. ВОВК  


