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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 21 квітня 2020 р.
Первомайськ
            № 77-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 ХXХV сесії 7 скликання Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року № 5 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік», рішення виконавчого комітету Мигіївської сільської ради № 1 від 22 квітня 2020 року «Про внесення змін до Мигіївського 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) збільшити надходження  до районного бюджету в сумі 5333312  гривень, а саме:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 1955512 гривень, з них:
1704750 гривень субвенція з обласного бюджету районному бюджету - 1000000 гривень на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів тощо; 27700 гривень забезпечення підвезення медичних працівників до відповідних закладів охорони здоров’я на період виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території Миколаївської області коронавірусної хвороби (COVID-19), до завершення виконання цих заходів; 677050 гривень здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад;
250762 гривні субвенція з бюджету Мигіївської сільської ради за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад; 
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (377800 гривень на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 01 квітня по 30 вересня 2020 року; 3000000 гривень видатки на оплату праці з нарахуваннями) (КБКД 41055000) в сумі 3377800 гривень;

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

2.1) районна державна адміністрація в сумі 5206262 гривні, з них:
загальний фонд:
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) в сумі 4501700 гривень, а саме: 
3000000 гривень видатки на оплату праці з нарахуваннями; 
1000000 гривень придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів тощо; 
27700 гривень забезпечення підвезення медичних працівників до відповідних закладів охорони здоров’я на період виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території Миколаївської області коронавірусної хвороби (COVID-19), до завершення виконання цих заходів; 
474000 гривень здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад, (39000 гривень придбання кисневих балонів, 100000 гривень лікарські засоби, 250000 гривень засоби індивідуального захисту, 50000 гривень вироби медичного призначення, 35000 гривень, дезінфікуючі засоби;
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111) в сумі 171932 гривні, а саме: 
139762 гривні заміна вікон у Мигіївській лікарні загальної практики сімейної медицини;
32170 гривень придбання меблів у Мигіївську лікарню загальної практики сімейної медицини;
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  (КПКВКМБ 0212144) в сумі 377800 гривень; 
спеціальний фонд:
кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд):
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010) в сумі 76000 гривень, на придбання двох штук кисневого концентратору (10 літрів);  
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111) в сумі 78830 гривні, на придбання меблів у Мигіївську лікарню загальної практики сімейної медицини;

2.2) відділ фінансів райдержадміністрації в сумі 127050 гривень, а саме:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719770) в сумі 127050 гривень, на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі будівлі АЗПСМ у с. Довга Пристань Довгопристанської сільради Первомайського району Миколаївської області, видатки розвитку (дану субвенцію буде передано Довгопристанській сільській раді);

3) внести зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2020 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 154830 гривень.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					 Сергій САКОВСЬКИЙ

