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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
№ 213-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 четвертої статті 39,статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 173 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження", пункту 13 рішення ХXХVIII сесії 7 скликання Первомайської районної ради  від 20 грудня 2019 року № 5 «Про районний бюджет Первомайського району на 2020 рік».

	1. Відділу фінансів райдержадміністрації (Маренчук О.) внести в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів на 2020 рік;

	збільшити доходи загального фонду  районного бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (КБКД 41035100) в сумі 690163 гривень а саме:

          -  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (поточні видатки) до районного бюджету в сумі 69016 гривень;
          -   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (капітальні видатки) до районного бюджету в сумі 621147 гривень.

      2) збільшити видаткову частину районного бюджету по головному розпоряднику коштів відділу фінансів райдержадміністрації: 
- субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 3719260) в сумі 690163 гривень.


2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.






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



