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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 травня 2020 р.
Первомайськ
            № 95-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 ХXХІХ сесії 8 скликання Кам’яномостівської сільської ради від 15 травня 2020 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік»,  рішення VІIІ сесії 7 скликання Мигіївської сільської ради від 13 травня 2020 року № 1 «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:
зменшити надходження:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 92032 гривні, за рахунок субвенції з бюджету Кам’яномостівської сільської ради; 
збільшити надходження:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 216782 гривні, за рахунок субвенції з бюджету Мигіївської сільської ради;
	2) внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів, а саме:
збільшити видатки:
- районна державна адміністрація в сумі 11000 гривень, на виконання програми розвитку закладів охорони здоров’я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги, на первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111), з яких 10000 гривень на безкоштовне амбулаторне лікування пільгової категорії населення та 1000 гривень на господарчі товари (за рахунок Кам’яномостівської сільської ради);
- cектор освіти райдержадміністрації  в сумі 35209 гривень на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) на утримання ДЮСШ (за рахунок Мигіївської сільської ради);
- відділ культури, молоді та спорту в сумі 175138 гривень, а саме:
забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) в сумі 45766 гривень, на утримання бібліотек (за рахунок Мигіївської сільської ради);
надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011100) в сумі 129372 гривні на утримання дитячої школи мистецтв (за рахунок Мигіївської сільської ради);
- управління соціального захисту населення райдержадміністрації, в сумі 6435 гривень, а саме:
надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180) на суму 1205 гривень (за рахунок Мигіївської сільської ради);
надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 0813160) на суму 5230 гривень (за рахунок Мигіївської сільської ради);
зменшити видатки:
- управління соціального захисту населення райдержадміністрації, в сумі 103032 гривні, на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КПКВКМБ 0813104) на утримання працівників відділення денного перебування (за рахунок Кам’яномостівської сільської ради).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.





Голова райдержадміністрації					 Сергій САКОВСЬКИЙ

