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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 травня 2020 р.
Первомайськ
            №  89-р

Про внесення змін  до розпорядження 
голови райдержадміністрації 
№ 77-р від 21 квітня 2020 року 
«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 виконавчого комітету Мигіївської сільської ради № 1 від 07 травня 2020 року «Про внесення змін до назви об’єкту, що фінансуються з «Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад», 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 розпорядження голови райдержадміністрації № 77-р від 21 квітня 2020 року «Про внесення змін  до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету  у 2020 році», в частині зміни назв об’єктів що фінансуються за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад:

1. Розділ 2, підпункту 2.1, пункту 2 змінити та викласти в такій редакції: 
«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 Амбулаторії ЗПСМ с. Мигія; 
32170 гривень придбання меблів у Амбулаторію ЗПСМ с. Мигія».

Розділ 5, підпункту 2.1, пункту 2 змінити та викласти в такій редакції: «первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111) в сумі 78830 гривні, на придбання меблів у Амбулаторію ЗПСМ с. Мигія».
2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Маренчук) проводити видатки районного бюджету з урахуванням змін внесених  до розпорядження голови райдержадміністрації № 77-р від 21 квітня 2020 року «Про внесення змін  до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету  у 2020 році».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					 Сергій САКОВСЬКИЙ

