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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 січня 2020 р.
Первомайськ
            № 12 -р

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районного бюджету  у 2020 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 ХXХVI сесії 8 скликання Кам’яномостівської сільської ради від 23 січня 2020 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», пункту 13 рішення ХXХVIII сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 20 грудня 2019 року № 5 «Про районний бюджет Первомайського району на 2020 рік»,  з метою внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету в 2020 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 2020 рік:

1) збільшити надходження  до районного бюджету в сумі 54102 гривні,  інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) (субвенція з бюджету Кам’яномостівської сільської ради на надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни, оплату судового збору, та на програму розвитку закладів охорони здоров’я Первомайського району з наданням первинної та вторинної допомоги); 

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

- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації в  сумі 19102 гривні: на інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТПКВКМБ 0813191), на надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни в сумі 17000 гривень, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693)  на суму 2102 гривень (оплата судового збору);


- райдержадміністрації на виконання програми розвитку закладів охорони здоров»я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги (КТПКВКМБ 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги)) для медичних закладів Кам’яномостівської сільської ради в сумі 35000 гривень, з них безкоштовні рецепти - 20000 гривень, придбання медикаментів - 5000 гривень,  придбання бензину - 10000 гривень.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					 Сергій САКОВСЬКИЙ

