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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

10.07.2019
Первомайськ
№ 136-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», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 02 липня 2019 року № 255-р «Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію», рішення Софіївської сільської ради ХXХV сесії сьомого скликання від 10 квітня 2019 року №1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення Степківської сільської ради ХXХІV сесії сьомого скликання від 05 квітня 2019 року №1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», рішення Кумарівської сільської ради ХXХ сесії сьомого скликання від 28 березня 2019 року №2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік»,   рішення Мигіївської сільської ради ХXХІ сесії сьомого скликання від 11 квітня 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», 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 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 1711756 гривень (1705000 гривень субвенція з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, 6756 гривень субвенція сільських рад на співфінансування мікропроектів місцевого розвитку).

2) збільшити видаткову частину загального фонду бюджету по головним розпорядникам коштів:
	2.1) відділу освіти райдержадміністрації в сумі 246998 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 246998 гривень, а саме: 
поточний ремонт спортивної зали Тарасівського НВК за адресою: вул. Центральна, 23, с. Тарасівка Первомайського району Миколаївської області в сумі 192318 гривень, з них 186548 гривень обласна субвенція, 5770 гривень співфінансування за рахунок Тарасівської сільської ради;
придбання садової та побутової техніки для шкіл Первомайського району: бензокоси, бойлери, проточні електронагрівачі в сумі 33892 гривні, з них 33447 гривень обласна субвенція, 445 гривень співфінансування за рахунок сільських рад (Мигіївська сільська рада 140 гривень, Софіївська сільська рада 195 гривень, Степківська сільська рада 110 гривень);
меблі для шкіл Первомайського району (Полтавського НВК, Романовобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тарасівського НВК, Чаусівського НВК № 2, Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) в сумі 11262 гривні, з них 11007 гривень обласна субвенція, 255 гривень співфінансування за рахунок Кумарівської сільської ради;
комп’ютерна та побутова техніка для шкіл Первомайського району (Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Лукашівського НВК, Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ст., Синюхинобрідської ЗОШ І-ІІІ ст.,Станіславчицької ЗОШ І-ІІ ст., Тарасівського НВК, Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ст.) в сумі 9526 гривень, з них 9240 гривень обласна субвенція, 286 гривень співфінансування за рахунок сільських рад (Мигіївська сільська рада 143 гривні, Тарасівська сільська рада 143 гривні).

	2.2) фінансове управління райдержадміністрації в сумі 1464758 гривень, а саме:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 9770) на суму 1464758 гривень,  з них  610517 гривень зарезервовано як видатки розвитку та субвенція сільським радам 854241 гривня, а саме: 
меблі для шкіл Первомайського району (Полтавського НВК, Романовобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тарасівського НВК, Чаусівського НВК № 2, Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) в сумі 268812 гривень;
комп’ютерна та побутова техніка для шкіл Первомайського району (Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Лукашівського НВК, Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ст., Синюхинобрідської ЗОШ І-ІІІ ст., Станіславчицької ЗОШ І-ІІ ст., Тарасівського НВК, Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ст.)  в сумі 341705 гривень;
	капітальний ремонт будівлі амбулаторії з підвалом по вулиці Центральна (Жовтнева), 18Б в селі Синюхин Брід Первомайського району Миколаївської області в сумі 775892 гривні (дану субвенцію буде передано Синюхинобрідській сільській раді);
«Тепла амбулаторія – якісні послуги населенню» поточний ремонт системи опалення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Лиса Гора по вул. Шевченка, 1 Лисогірської сільської ради Первомайського району Миколаївської області в сумі 78349 гривень (дану субвенцію буде передано Лисогірській сільській раді).

	

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.






Голова райдержадміністрації                                      	В. ВОВК  


