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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 13 грудня 2019 р.
Первомайськ
            № 259-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 голови Миколаївської облдержадміністрації від 12 грудня 2019 року № 571-р " Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році" постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», пункту 4 рішення ХХХ 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 та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2019 рік:

1) зменшити дохідну частину загального фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41030800) 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), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 138150,40 гривень;
2) зменшити видаткову частину загального фонду бюджету по головному розпоряднику коштів, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:
  - надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813011) в сумі 104483,14 гривень;
  -  надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813012) в сумі 33667,26 гривень.


2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



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


