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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12 грудня 2019 р.
Первомайськ
            № 258-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 Довгопристанської сільської ради від 02 грудня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету Довгопристанської сільської ради на 2019 рік» № 1, розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2019 року № 560-р «Про затвердження переліку проектів Перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію у 2019 році», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2019 року № 561-р «Про внесення змін до обсягів   міжбюджетних трансфертів  з державного  бюджету місцевим бюджетам області у 2019 році», рішення  46 сесії сьомого скликання Кінецьпільської сільської ради від 06 грудня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету Кінецьпільської сільської ради на 2019 рік» № 3, 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 2952400 гривень, з них:
- дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету (КБКД 41040100) в сумі 130500 гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання проектів Перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки у 2019 році (КБКД 41053900) в сумі 2819700 гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок коштів Довгопристанської сільської ради (КБКД 41053900) в сумі 1200 гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок коштів Кінецьпільської сільської ради (КБКД 41053900) в сумі 1000 гривень;

2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів:

- райдержадміністрації на суму 131700 гривні на виконання програми розвитку закладів охорони здоров'я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги, з них:
 комунальному підприємству «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської районної ради для фельдшерсько-акушерського пункту Довгопристанської сільської ради на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1200 гривень; 
багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) в сумі 130500 гривень;

- відділ   економічно-інвестиційного розвитку, торгівлі, туризму, культури, молоді та спорту райдержадміністрації на суму 1000 гривень для Кінецьпільської бібліотеки центральної районної бібліотечної системи (на підписку)  

- фінансовому управлінню райдержадміністрації на суму 2819700 гривень, а саме:
на реконструкцію водопровідної мережі по вул. Виноградній, Мостовій та Поперечній в с. Станіславчик Первомайського району Миколаївської області 1064700 гривень (видатки розвитку) (дану субвенцію буде передано Болеславчицькій сільській раді);
на придбання лапароскопічної стійки та набору обладнання до лапароскопічної стійки для КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Академіка Миколи Амосова, 28, м. Первомайськ Миколаївської області 1755000 гривень (видатки розвитку) (нерозподілений резерв).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

