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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 29 липня 2020 р.
Первомайськ
            № 157-р
Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районного бюджету  у 2020 році

Відповідно до пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 119 Конституції України, Бюджетного кодексу України, пунктів 1, 2, 4, 7 частини першої статті 2, пункту 1 статті 25, частини сьомої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Кам’яномостівської сільської ради XXXXІ сесії восьмого скликання від 16 липня 2020 року №1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», рішення Довгопристанської сільської ради XXXІ сесії сьомого скликання від 29 липня 2020 року №1 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», рішення Степківської сільської ради XXXXV сесії сьомого скликання від 14 липня 2020 року №1 «Про внесення змін до сільського бюджету Степківської сільської ради 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:
1.1 Зменшити надходження  до районного бюджету на сумі 100000 гривень, а саме:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 100000 гривень, з бюджету Степківської сільської ради в сумі 100000 гривень;
1.2 Збільшити надходження  до районного бюджету на сумі 51010 гривень, а саме:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 51010 гривень, з них: 
	субвенція з бюджету Довгопристанської сільської ради в сумі 3700 гривень;
субвенція з бюджету Кам’яномостівської сільської ради в сумі 47310 гривень;
1.3 Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів, а саме:
- районна державна адміністрація в сумі 30710 гривень, з них:
первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111)  на виконання програми розвитку закладів охорони здоров’я Первомайського району з надання первинної та вторинної допомоги в сумі 27010 гривень (20000 гривень – безкоштовні рецепти, 7010 гривень – технічне обслуговування системи газопостачання), (за рахунок Кам’яномостівської сільської ради);
КНП «Первомайська центральна районна лікарня» (КПКВКМБ 0212010) на виконання програми розвитку закладів охорони здоров’я Первомайського  району в сумі 3700 гривень, (за рахунок Довгопристанської сільської ради);  
- управління соціального захисту населення райдержадміністрації - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КПКВКМБ 0813104) в  сумі 20300 гривень на технічне переоснащення комерційного вузла обліку газу для відділення стаціонарного догляду та постійного або тимчасового проживання (з бюджету Кам’яномостівської сільської ради): 
1.4 Зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головним розпорядникам коштів, а саме:
- сектор освіти райдержадміністрації в сумі 100000 гривень - надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) КПКВКМБ 0611020) в сумі 100000 гривень, підвіз учнів(з бюджету Степківської сільської ради). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова райдержадміністрації					 Сергій САКОВСЬКИЙ

