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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 21  грудня 2019 р.
Первомайськ
            № 264-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  XХІХ сесії сьомого скликання Довгопристанської сільської ради від 20 грудня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету Довгопристанської сільської ради на 2019 рік» № 1, рішення   сесії сьомого скликання Кумарівської сільської ради від 04 грудня 2019 року «Про внесення змін до сільського бюджету Кумарівської сільської ради на 2019 рік» № 1, 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) зменшити надходження  до районного бюджету:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 30000 гривень, з них за рахунок коштів  Довгопристанської сільської ради в сумі 10000 гривень,  Кумарівської сільської ради в сумі 20000 гривень;

2) зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по 
відділу освіти райдержадміністрації в сумі 30000 гривень (КТПКВКМБ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії (за рахунок бюджету Довгопристанської сільської ради 10000 гривень, Кумарівської сільської ради 20000 гривень).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.




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

