ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2017 рік
З метою вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку
населених пунктів району, керуючись статтею 22,23,78 Бюджетного кодексу
України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районних програми: «Економічного, соціального та культурного розвитку
Олешківського району на 2017 рік»:
Схвалити проект змін до показників районного бюджету на 2017 рік,
затверджених рішенням XV позачергової сесії сьомого скликання від 23 грудня
2016 року №265 "Про районний бюджет на 2017 рік" зі змінами, у частині:
1. Збільшення доходної частини загального фонду районного бюджету по
податку на доходи фізичних осіб на суму 35000,00 грн. за рахунок
перевиконання планових призначень загального фонду районного бюджету за 9
місяців 2017 року.
2. Збільшення видатків загального фонду районного бюджету по
головним розпорядникам коштів районного бюджету:
І. І Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації по:
- розпоряднику нижчого рівня комунальному закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» в сумі 35000,0 грн. для поточного ремонту
стаціонарного флюорографу Новомаячківської лікарської амбулаторії.
3. Перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками коштів
загального фонду районного бюджету:
3.1. по комунальному підприємству «Олешківська центральна районна
лікарня» в сумі 17000,0 грн. в зв'язку із передачею субвенції з бюджету
Олешківської міської ради до районного бюджету на придбання вакцини для
профілактики туберкульозу до КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»
3.2. по ДЮСШ «Золота Нива» з сектору у справах сім'ї, молоді та спорту
до відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту в сумі 0,20 грн.

3.3. За рахунок зменшення видатків по субвенції з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів в сумі 56000,00 грн. збільшено видатки
головному розпоряднику коштів районній державній адміністрації на
виконання районної цільової програми «Організаційного та фінансового
забезпечення проведення у районі оборонної роботи, мобілізаційної підготовки
місцевого значення і надання шефської допомоги підшефним військовим
частинам у 2017 - 2018 роках» для придбання форменого одягу для загону
територіальної оборони.
4. Перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками коштів
спеціального фонду районного бюджету по ДЮСШ «Золота Нива» в сумі
41000,0 грн. з сектору у справах сім'ї, молоді та спорту до відділу освіти, сім'ї,
молоді та спорту .
5. Збільшення доходної частини загального фонду районного бюджету за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб учасників антитерористичних операцій в сумі 736003,39 грн. та
збільшено обсяг видатків по головному розпоряднику коштів - управлінню
соціального захисту населення районної державної адміністрації на
будівництво та придбання житла.
6. В пункті 20 рішення XXIV сесії VII скликання районної ради від
20 жовтня 2017 року № 449 КПКВК 7518800 замінюється на КПКВК 7518370.
7. Фінансовому управлінню районної державної
адміністрації
підготувати проект рішення про внесення змін до показників районного
бюджету на 2017 рік та в установленому порядку направити на розгляд
районної ради.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

/

Голова районної
державної адміністрації

