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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 07 квітня 2020 р.
Первомайськ
            № 69-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 сьомої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  рішення ХXХIХ сесії 7 скликання Тарасівької сільської ради від 01 квітня 2020 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік»,  рішення виконкому Мигіївської сільської ради від 07 квітня 2020 року №1,  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) збільшити надходження до районного бюджету, інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) на суму 20000 гривень, за рахунок субвенції з бюджету Тарасівської сільської ради в сумі 20000 гривень для забезпечення засобами індивідуального захисту медичних закладів, які знаходяться на території Тарасівської сільської ради;
	2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів районній державній адміністрації, а саме:
	- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111)  в сумі 20000 гривень для забезпечення засобами індивідуального захисту медичних закладів (маски, антисептичні засоби, халати одноразові, рукавички, шапочки, бахали), які знаходяться на території Тарасівської сільської ради (ФАПи в с. Бандурка, с. Лозоватка, с. Новоолександрівка);
3) перерозподілити видатки загального фонду районного бюджету  по головним розпорядникам коштів (за рахунок Мигіївської сільської ради):
-  районній державній адміністрації на суму 115000 гривень, а саме: 
 	багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) зменшити видатки на заробітну плату в сумі 115000 гривень, та збільшити видатки на оплату послуг в сумі 115000 грн. (проведення термінових ремонтних робіт рентгенівського обладнання);
- відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації на суму 36000 гривень, а саме:
зменшити видатки:
забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030)  в сумі 36000 гривень (заробітна плата та нарахування на заробітну плату);
збільшити видатки:
 	надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011100)  в сумі 36000 гривень (заробітна плата та нарахування на заробітну плату).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.




Голова райдержадміністрації					 Сергій САКОВСЬКИЙ

