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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 23 вересня 2019 р.
Первомайськ
              № 181-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»,  рішення  XХХІІІ сесії сьомого скликання Грушівської сільської ради від 10 вересня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 2, рішення  XХХУІІ сесії сьомого скликання Степківської сільської ради від 30 серпня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 1,  рішень  ІІІ сесії сьомого скликання Мигіївської сільської ради від 13 вересня 2019 року «Про внесення змін до Мигіївського сільського бюджету на 2019 рік» № 1, ««Про внесення змін до Романовобалківського сільського бюджету на 2019 рік» № 2, «Про внесення змін до Софіївського сільського бюджету на 2019 рік» № 3, рішення  XХХІІІ сесії сьомого скликання Тарасівської сільської ради від 10 вересня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету Тарасівської сільської ради на 2019 рік» № 2, рішення  XХХХУ сесії сьомого скликання Кінецьпільської сільської ради від 10 вересня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 2, розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2019 року № 399-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного 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 обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2019 році:

	1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук) здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з місцевого  бюджету та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2019 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету в сумі 913374 гривень:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) за рахунок коштів  Грушівської сільської ради в сумі 99150 гривень, коштів  Степківської сільської ради в сумі 83943 гривень, Мигіївської сільської ради в сумі 612431 гривень (з них з Мигіївського бюджету - 401222 гривень, Романовобалківського бюджету  - 200209 гривень, Софіївського бюджету - 11000 гривень),  Тарасівської сільської ради в сумі 83000 гривень, Кінецьпільської сільської ради  в сумі 26000 гривень;
- 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 (КБКД 41050800) на суму 8850 гривень;

2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів:

відділу освіти райдержадміністрації в сумі 740382 гривень (КТПКВКМБ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами), з них для освітніх закладів:
 Мигіївської ЗОШ на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 145116 гривень, підвіз учнів  - 18564 гривень, на встановлення модему для газових лічильників (поточні видатки) 167000 гривень;
Тарасівського НВК на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 22548 гривень, підвіз учнів  - 3852 гривень;
Романовобалківської ЗОШ на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 97393 гривень, підвіз учнів  - 102816 гривень;
Степківської ЗОШ, Зеленокошарської ЗОШ, Жовтневої ЗОШ на харчування учнів пільгової категорії 28251 гривень, підвіз учнів  - 55692 гривень;
Грушівської ЗОШ на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 96850 гривень, на коригування та погодження проектів по встановленню засобу дистанційної передачі даниху котельні в сумі 2300 гривень;

райдержадміністрації на суму 91992 гривні, з них: 
в сумі 3000 гривень на виконання програми збереження архівних фондів  (КТПКВКМБ 0110180) для Трудового архіву на зарплату з нарахуваннями; 
в сумі 80142 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 Мигіївської амбулаторії на заробітну плату з нарахуваннями (на доплату сімейному лікарю) 11542 гривень; для Бандурського, Ново-Олександрівського, Лозоватського ФАПів на зарплату з нарахуваннями 53600 гривень; для Кінецьпільської амбулаторії ЗПСМ на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту – 15000 гривень;
в сумі 8850 гривень виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (КПКВКМБ 7364) на препарати стабільного йоду (таблетки калію йодиду);

фінансове управління райдержадміністрації (КПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету) в сумі 33000 гривень, субвенція з районного бюджету обласному бюджету для співфінансування видатків розвитку на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини, з них:  11000 гривень на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Мигія по вул. Туристична, 34 Первомайського району; 11000 гривень   на придбання телемедичного обладнання для Кінецьпільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Кінецьпіль, Первомайського району; 11000 гривень, на придбання телемедичного обладнання для Софіївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Софіївка, Первомайського району; 

3) збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів:
відділу освіти райдержадміністрації в сумі 48000 гривень (КТПКВКМБ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) для Мигіївської ЗОШ на придбання модему для газових лічильників;

4) внести зміни в розпорядження Первомайської районної державної адміністрації від 27 серпня 2019 року №159-р «Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів районного бюджету  у 2019 році»:
абзац 5 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«фінансове управління райдержадміністрації (КПКВКМБ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету) в сумі 11000 гривень, субвенція з районного бюджету обласному бюджету для співфінансування видатків розвитку, на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Синюхин Брід по вул. Центральна, 18а Первомайського району»

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.




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

