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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 27 грудня 2019 р.
Первомайськ
            № 269-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 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 24 грудня 2019 року № 601-р «Про затвердження рішення комісії та затвердження уточненого розподілу обсягу субвенції з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», 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 366792 гривні, з рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050900) на суму 366792 гривні 00 коп.;

2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (КПКВКМБ 0816083) в сумі 366792 гривні, а саме, грошова компенсація для придбання житлового приміщення Мирза Владиславу Сергійовичу (01.08.1998 року народження);

3) 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 366792 гривні.


2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації				Сергій САКОВСЬКИЙ

