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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  25 вересня 2020 р.
Первомайськ
            № 214-р

Про внесення змін  до обсягів
міжбюджетних трансфертів
районного бюджету  у 2020 році


Відповідно до пунктів 1, 2,4,7 частини першої статті 119 Конституції України, Бюджетного кодексу України, пунктів 1, 2, 4, 7 частини першої статті 2, пункту 1 статті 25, частини четвертої статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення ХXХXXІ сесії 7 скликання Кінецьпільської сільської ради від 17 вересня 2020 року № 1 «Про уточнення бюджету Кінецьпільської сільської ради на 2020 рік»,  рішення ХХХХІI сесії 7 скликання Болеславчицької сільської ради від 11 вересня 2020 року № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету Болеславчицької 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 О.) 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:
збільшити надходження:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) в сумі 15000 гривень, в тому числі:
	субвенція з бюджету Кінецьпільської сільської ради в сумі 10000 гривень;
	субвенція з бюджету Болеславчицької сільської ради в сумі 5000 гривень;
	
	
2) збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів Первомайській районній державній адміністрації в сумі 15000 гривень, для загону місцевої пожежної охорони (КПКВКМБ 0218130), а саме 10000 гривень за рахунок Кінецьпільської сільської ради на покращення матеріально-технічного становища установи для виконання своїх обов”язків по захисту цивільного населення району та надання  благодійної допомоги населенню, 5000 гривень за рахунок Болеславчицької сільської ради на придбання матеріально-технічного оснащення.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.





Виконувач функцій і повноважень
голови райдержадміністрації, заступник 
голови Первомайської райдержадмінвстрації	                  Олег ЮРЧЕНКО		

