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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 17 березня 2020 р.
Первомайськ
            №  47-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», розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.02.2020 року № 116 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», рішення ХXХVIІ сесії 8 скликання Кам’яномостівської сільської ради від 05 березня 2020 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік»,  рішення VІI сесії 7 скликання Мигіївської сільської ради від 13 березня 2020 року № 5 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», рішення ХXХХІІ сесії 7 скликання Степківської сільської ради від 29 лютого 2020 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», рішення ХXХVIІІ сесії 7 скликання Лисогірської сільської ради від 13 березня 2020 року № 3 «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. Відділу фінансів райдержадміністрації (Маренчук) здійснити уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів та  внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету на 2020 рік:

1) внести зміни до доходів районного бюджету, а саме:
збільшити надходження:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 526420 гривень, в тому числі:
	субвенція з бюджету Кам’яномостівської сільської ради в сумі 35300 гривень;
	субвенція з бюджету Мигіївської сільської ради в сумі 357410 гривень;
	субвенція з бюджету Степківської сільської ради в сумі 5000 гривень;
	субвенція з бюджету Лисогірської сільської ради в сумі 128710 гривень;
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КБКД 41051000) в сумі 322300 гривень (з бюджету Мигіївської сільської ради);
	освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41033900) в сумі 1244400 гривень; 

	зменшити надходження:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 102109 гривень (з бюджету Кам’яномостівської сільської ради).
	
2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів, а саме:
2.1) районна рада в сумі 5000 гривень на  виконання програми збереження архівних фондів (КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у сфері державного управління) (для Трудового архіву) 5000 гривень, на оплату праці з нарахуваннями (за рахунок Степківської сільської ради);
2.2) районна державна адміністрація в сумі 274968 гривень, з них:
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) в сумі 229010 гривень, а саме: 
70000 гривень за рахунок Мигіївської сільської ради на придбання для профілактичних і протиепідемічних заходів; 
128710 гривень за рахунок Лисогірської сільської ради на Лисогірську АЗПСМ, а саме: утримання рентген-лаборанта в сумі 44756 гривень (21255 гривень заробітна плата, 4927 гривень нарахування на заробітну плату, 17050 гривень енергоносії, 1524 гривні оздоровчі), утримання лікаря-стоматолога в сумі 73954 гривні (52135 гривень заробітна плата, 12204 гривні нарахування на заробітну плату, 5159 гривень енергоносії, 4456 гривні оздоровчі), придбання лікувальної сироватки проти сказу 5000 гривень, обслуговування рентген-апарату 5000 гривень; 
30300 гривень за рахунок Кам’яномостівської сільської ради на заробітну плату та нарахування лаборанта в АЗПСМ в с. Катеринка; 
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  (КПКВКМБ 0212111) в сумі 14406 гривень на утримання 0,25 шт. од. молодшої сестри загальної практики сімейної медицини в с. Генівка (за рахунок Мигіївської сільської ради);
- програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВКМБ 0212142) в сумі 31552 гривні на виконання програми протидії захворювання на туберкульоз (за рахунок Мигіївської сільської ради);
2.3) сектор освіти райдержадміністрації в сумі 1696620 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 1605640 гривень, а саме: 
38940 гривень  за рахунок Мигіївської сільської ради, на придбання вогнегасників 28160 гривень, на вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених магістралей і устаткування 1000 гривень, на виготовлення свідоцтва про освіту 4200 гривень, на перезарядка вогнегасників 5580 гривень; 
1244400 гривень за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на заробітну плату 1019998 гривень, нарахування на заробітну плату 224402 гривні;
322300 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (Мигіївська сільська рада) на заробітну плату 264182 гривні, нарахування на заробітну плату 58118 гривень;
- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611090) в сумі 10980 гривень на заробітну плату з нарахуванням, (за рахунок Мигіївської сільської ради);
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0215031) в сумі 80000 гривень на придбання інвентарю та участі спортсменів у змаганнях, (за рахунок Мигіївської сільської ради); 
2.4) управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації в  сумі 25000 гривень: 
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТПКВКМБ 0813191) в сумі 20000 гривень, на надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (за рахунок Мигіївської сільської ради); 
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033) в сумі 5000 гривень (за рахунок Кам’яномостівської сільської ради);
2.5) відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації в сумі 91532 гривні:
забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 2714030) в сумі 91532 гривні, з них:  заробітна плата 73746 гривень, нарахування на заробітну плату 16230 гривень, оплата послуг 510 гривень, оплата електроенергії 1046 гривень, (за рахунок Мигіївської сільської ради);

3) зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення в сумі 102109 гривень, а саме:
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191) в сумі 2800 гривень, матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Другої Світової війни (за рахунок Кам’яномостівської сільської ради);
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КПКВКМБ 0813104) в сумі 99309 гривень, видатки пов’язані із утриманням підопічних стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування (4719 гривень медикаменти та перев’язувальні матеріали, 60000 гривень оплата природного газу, 20000 гривень продукти харчування, 14590 гривень оплата електроенергії) (за рахунок Кам’яномостівської сільської ради).


2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					 Сергій САКОВСЬКИЙ

