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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 грудня 2019 р.
Первомайськ
            № 265-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», розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 21 грудня 2019 року № 592-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2019 році», від 23 грудня 2019 року № 595-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2019 році», від 20 грудня 2019 року № 583-р «Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році», 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 1293300 гривень, з них:
- інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету районному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області) (КБКД 41053900) в сумі 1196000 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету 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 (КБКД 41050100) в сумі 97300 гривень;

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

Районна державна адміністрація в сумі 509737  гривень, з них:
на виконання програми розвитку закладів охорони здоров»я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги  для Комунального підприємства «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської районної ради (КТПКВКМБ 0212111)в сумі 78300 гривень, а саме:
 доукомплектування кабінетів в КП "ПРЦПМСД" Первомайської районної ради, а саме закупівля офісних крісел в кількості 4 од. та кондиціонерів в кількості 2 од. 2990 гривень; 
доукомплектування АЗПСМ с.Софіївка металопластиковими вікнами в кількості 10 шт 75310 гривень.

Кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд): 
на виконання програми розвитку закладів охорони здоров»я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги  для Комунального підприємства «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської районної ради (КТПКВКМБ 0212111) в сумі 232437 гривень, а саме:
доукомплектування кабінетів в КП "ПРЦПМСД" Первомайської районної ради, а саме закупівля офісних крісел в кількості 4 од. та кондиціонерів в кількості 2 од. 33437 гривень;
придбання комп’ютерної техніки для структурних підрозділів КП "ПРЦПМСД" Первомайської районної ради в сумі 199000 гривень;
	багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) на суму 199000 гривень, на придбання комп'ютерної техніки для стаціонарних відділень КНП "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської районної ради Миколаївської області.


Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 474473 гривень, з них:
- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВКМБ 0611020) в сумі 236350 гривень, а саме:
	придбання м'ячів для шкіл Первомайського району 10350 гривень;
	придбання 2 комплектів баскетбольної форми для шкіл Первомайського району 12000 гривень;
	придбання 3 комплектів волейбольної форми для шкіл Первомайського району  15000 гривень;
	придбання металопластикових вікон для Синюхобрідської ЗОШ І-ІІІ ступенів 199000 гривень;	
- утримання та навчально тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) в сумі 9984 гривні, а саме:
   	придбання баскетбольних м'ячів  та футбольних м'ячів  для ДЮСШ Первомайської районної ради 5146 гривень;
	придбання принтера та 1 кабеля для принтера для ДЮСШ  4838 гривень.

Кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) – 228139 гривень:
- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВКМБ 0611020)  в сумі 228139 гривень, а саме:
придбання оргтехніки для загальноосвітніх шкіл Первомайського району 199000 гривень;
придбання інтерактивної дошки для Тарасівського НВК 20000 гривень;
придбання ноутбука для Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області 9139 гривень.
	
Відділ економічно-інвестиційного розвитку, торгівлі, туризму, культури, молоді та спорту райдержадміністрації в сумі 116890 гривень: 
- забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 2714030) в сумі 4527 гривень, на придбання ноутбуків в кількості 4 одиниці, 2-х принтерів, 1 кабеля для принтера для сільських бібліотек-філій Первомайського району Миколаївської області;
- забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів (КПКВКМБ 2714060) 5533 гривні на придбання для Первомайського районного будинку культури Alto Professional TS315 та двох радіомікрофонних систем   HL Audio HL-7016;
- надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими (КПКВКМБ 2711100) в сумі 45104 гривень на придбання костюмів для Підгороднянської дитячої школи мистецтв. 

Кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд):
- забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 2714030) на придбання ноутбуків в кількості 4 одиниці, 2-х принтерів, 1 кабеля для принтера для сільських бібліотек-філій Первомайського району Миколаївської області 43631 гривня;
- забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів (КПКВКМБ 2714060) 18095 гривень на придбання для Первомайського районного будинку культури Alto Professional TS315 та двох радіомікрофонних систем   HL Audio HL-7016.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації на суму 94900 гривень, а саме:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719770) в сумі 94900 гривень, а саме:
 придбання проекційного комплекту (екран проектор), мультимедійної акустичної системи для Лукашівського сільського клубу в сумі 33000 гривень, (з них 2500 видатки споживання, 30500 видатки розвитку) (дану субвенцію буде передано Лукашівській сільській раді);
придбання зливів та іншого обладнання для даху будівлі Лисогірського дошкільного навчального закладу "Світлячок" 25000 гривень, (видатки споживання) (дану субвенцію буде передано Лисогірській сільській раді);
проведення поточного ремонту Довгопристанського дошкільного навчального закладу "Ромашка" (заміна  вікон – 6 шт., вхідних дверей – 1 шт.) 34400 гривень, (видатки споживання) (дану субвенцію буде передано Довгопристанській сільській раді);
придбання для Станіславчицького сільського клубу акустичної системи BIG BIG 100 BAT 100 Вт, 2500 гривень, (видатки споживання) (дану субвенцію буде передано Болеславчицькій сільській раді).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, в сумі 97300 гривень, а саме:
- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813011) в сумі 97300 гривень.

3) Перерозподілити райдержадміністрації 86500 гривень, а саме:
зменшити видатки спеціального фонду:
	багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) на суму 86500 гривень. на придбання програмного забезпечення для функціонування медичної інформаційної системи;

збільшити видатки спеціального фонду:
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) на суму 86500 гривень, співфінансування на виконання проектів Перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки: «Придбання лапароскопічної стійки та набору обладнання до лапароскопічної стійки для КНП "Первомайська ЦРЛ" по вул. Академіка Миколи Амосова, 28, м. Первомайськ Миколаївської області».

4) Внести зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2019 рік, у тому числі:
за БКФБ 208400 та 602400 «Кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)» по загальному та спеціальному фондах на суму 721302 гривні.


2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



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

