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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  27 серпня 2019 р.
Первомайськ
№159-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»,  розпорядження виконувача обов’язків голови облдержадміністрації від 14 серпня 2019 року № 394-р  «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2019 році», рішення  XХХІ сесії сьомого скликання Кумарівської сільської ради від 04 червня 2019 року «Про бюджету Кумарівської сільської ради на 2019 рік» № 2, рішення  XХХХІІІ сесії сьомого скликання Лукашівської сільської ради від 14 серпня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету Лукашівської сільської ради на 2019 рік» № 1, рішення  XХХІІ сесії сьомого скликання Полтавської сільської ради від 01 серпня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 2, рішення XLІ сесії сьомого скликання Синюхинобрідської сільської ради від 09 серпня 2019 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету Синюхинобрідської сільської ради 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) здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного  бюджету та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2019 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету в сумі 2027,11 тис.гривень:
субвенція з місцевого бюджету  на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1863,908 тис. гривень (КБКД 41054300);
інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 163,202 тис. гривень, з них за рахунок коштів Кумарівської сільської ради  в сумі 21,471 тис. гривень, Лукашівської сільської ради  в сумі 33,642 тис.гривень, Полтавської сільської ради  в сумі 67,089 тис. гривень, Синюхинобрідської сільської ради в сумі 41,0 тис. гривень (КБКД 41053900);

2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головним розпоряднику коштів:
відділу освіти райдержадміністрації (КТПКВКМБ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) на суму 1984,639 тис. гривень, з них: на суму 1863,908 тис. гривень на придбання послуг з доступу інтернету закладів загальної середньої освіти (поточні видатки) для Полтавської НВК на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 41,385 тис.гривень, підвіз учнів  - 25,704 тис.гривень, для Синюхинобрідської ЗОШ на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 20,0 тис.гривень, для Лукашівської НВК на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 33,642 тис.гривень;

райдержадміністрації на суму 26,471 тис. гривень, з них: в сумі 5,0 тис. гривень на виконання програми і заходів з розвитку цивільного захисту району (КТПКВКМБ 0218130) для місцевої пожежної охорони на придбання пожежно-технічне обладнання; в сумі 21,471 тис. гривень на виконання програми розвитку закладів охорони здоров»я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги Комунальному підприємству «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської районної ради для Кумарівського пункту здоров»я на заробітну плату з нарахуваннями; 

районній раді в сумі 5,0 тис. гривень на  виконання програми збереження архівних фондів (КПКВКМБ 0110180) (для Трудового архіву) на оплату праці;

фінансове управління райдержадміністрації (КПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету) в сумі 11,0 тис. гривень на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Синюхин Брід по вул. Центральна, 18а Первомайського району;
 
3) перерозподілити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:
зменшити видаткову частину:
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТПКВКМБ 0813191) на суму 17,0 тис. гривень (15,0 тис.грн. матеріальна допомога інвалідам ВВВ, 2,0 тис.грн. матеріальна допомога учасникам АТО на лікування);
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТПКВКМБ 0813033) на суму 11,0 тис. гривень;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КТПКВКМБ 0813242) на суму 8,0 тис. гривень (виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення);
збільшити видаткову частину:
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КТПКВКМБ 0813242) на суму 36,0 тис. гривень (забезпечення канцелярськими товарами дітей учасників АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Виконувач функцій і повноважень 
голови райдержадміністрації, 
перший заступник голови 
райдержадміністрації					   Сергій БОНДАРЕНКО

