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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 18 жовтня 2019 р.
Первомайськ
              № 199-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  XХХІУ сесії сьомого скликання Болеславчицької сільської ради від 09 жовтня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 1, рішення  XХХХІ сесії сьомого скликання Підгороднянської селищної ради від 09 жовтня 2019 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік» № 1, рішення  XХХ сесії сьомого скликання Лукашівської сільської ради від 18 жовтня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 1, рішення  XХХ сесії сьомого скликання Мигіївської сільської ради від 12 березня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік» № 1, рішення  XХХІІ сесії сьомого скликання Кам’яномостівської сільської ради від 15 жовтня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 16 жовтня 2019 року № 473-р  «Про затвердження перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів на 2019 рік», рішення Миколаївської обласної ради від 18 вересня 2019 року № 2, 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 1016565 гривень:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 1062565 гривень, з них за рахунок коштів  Болеславчицької сільської ради в сумі 29124 гривень, коштів  Підгороднянської селищної ради в сумі 550568 гривень, Кам’яномостівської сільської ради в сумі 3524 гривень, обласного бюджету 328349 гривень, Мигіївської сільської рада в сумі 100000 гривень, Лукашівської сільської ради в сумі 5000 гривень;

     2) зменшити надходження  до районного бюджету в сумі 200000 гривень:
- субвенція з місцевого бюджету (КБКД 41050100) на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в сумі 200000 гривень;
  
3) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів:

відділу освіти райдержадміністрації в сумі 805080 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:
 Станіславчицької ЗОШ на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 26124 гривень;
Підгороднянської ЗОШ на харчування учнів пільгової категорії 105360 гривень, підвіз учнів  - 15708 гривень, на встановлення модему для газових лічильників (поточні видатки) 250000 гривень; 
поточний ремонт  бібліотеки та створення медіатеки із сучасними меблями та обладнанням у Підгороднянській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 88 в смт Підгородна Первомайського району Миколаївської області 207888 гривень (за рахунок обласного бюджету 103944 гривні, за рахунок бюджету Підгороднянської селищної ради 103944 гривні);
поточний ремонт підлоги рекреацій в Мигіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с Мигія Первомайського району Миколаївської області 200000 гривень (за рахунок обласного бюджету 100000 гривень, за рахунок бюджету Мигіївської сільської ради 100000 гривень);

райдержадміністрації на суму 11500 гривень, з них 
на виконання програми розвитку закладів охорони здоров»я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги (КТПКВКМБ 0212010) для Комунального підприємства «Первомайська районна лікарня» на придбання слухового апарату Телицькому С.С. в сумі 3500 гривень (за рахунок бюджету Кам’яномостівської сільської ради), для Комунального підприємства «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської районної ради (КТПКВКМБ 0212010)в сумі 5000 гривень для Лукашівського фельдшерсько-акушерського пункту на заробітну плату з нарахуваннями (за рахунок бюджету Лукашівської сільської ради);

на виконання програми і заходів з розвитку цивільного захисту району (КТПКВКМБ 0218130) для місцевої пожежної охорони на покращення матеріально-технічної бази 3000 гривень (за рахунок бюджету Болеславчицької сільської ради);

управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на виконання комплексної програми «Турбота» (КПКВКМБ 0813180) в сумі 24 гривні на поштовий збір для оплати компенсації на тверде паливо та скраплений газ (за рахунок бюджету Кам’яномостівської сільської ради);

відділу економічно-інвестиційного розвитку, торгівлі, туризму, культури, молоді та спорту райдержадміністрації в сумі 9500 гривень на забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 2714030) на підключення мережі інтернету, підписку періодичних видань для Підгороднянської філії бібліотечної системи району (за рахунок бюджету Підгороднянської селищної ради);

фінансовому управлінню райдержадміністрації (інші субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719770) в сумі 190461 гривня, з них:
на поточний ремонт  бібліотеки та створення медіатеки із сучасними меблями та обладнанням у Підгороднянській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 88 в смт Підгородна Первомайського району Миколаївської області 92112 гривень (за рахунок обласного бюджету 46056 гривень, за рахунок бюджету Підгороднянської селищної ради 46056 гривень) (видатки розвитку);
тепла амбулаторія – якісні послуги населенню (поточний ремонт системи опалення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Лиса Гора комунального підприємства "Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Первомайської районної ради Миколаївської області) 78349 гривень;
на придбання ноутбука та принтера для бібліотеки 20000 гривень (Підгороднянська селищна рада) (видатки розвитку);

3) зменшити видаткову частину загального фонду бюджету по головному розпоряднику коштів, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:

- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813012) в сумі 200000 гривень.

4) перерозподілити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів райдержадміністрації, а саме:
зменшити видаткову частину:
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КТПКВКМБ 0219800) на суму 16894  гривень;
збільшити видаткову частину:
- інші заходи у сфері засобів масової інформації (КПКВКМБ 0218420) на виконання програми і заходів підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів  місцевого самоврядування в сумі 16894 гривень;

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



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


