УКРАЇНА

МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

27.11.2018

№ 310

Про розподіл субвенцій

Керуючись ст.ст. 6, 18, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання рішення Запорізької обласної ради від 22.11.2018
№ 16 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017
№ 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями),
розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від
22.11.2018 № 616 «Про затвердження розподілу обсягу медичної субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік», розпорядження голови
Запорізької обласної державної адміністрації від 23.11.2018 № 620 «Про
затвердження розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на 2018 рік»,рішенням Плодородненської сільської ради
від 09.11.2018 № 1 «Про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади
Плодородненської сільської ради на 2018 рік зі змінами та доповненнями”
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету по коду
41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» на суму 678,500
тис. грн., по коду 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 100,000 тис. грн., по коду
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 48,694 тис. грн.
2. Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду по
головним розпорядникам:
районна державна адміністрація по КПКВ 0212010 на суму 493,200 тис.
грн., КПКВ 0212111 на суму 100,000 тис. грн., КПКВ 0212146 на суму 100,000
тис. грн., КПКВ 0212144 на суму 185,300 тис. грн..

управління соціального захисту населення райдержадміністрації по
КПКВ 0813160 на суму 2,510 тис. грн..
3. Зменшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду по
головнимому розпоряднику управління соціального захисту населення
райдержадміністрації по КПКВ 0813140 на суму 53,816 тис. грн..
4. Управління фінансів райдержадміністрації провести уточнення розпису
доходів і видатків районного бюджету для фінансування зазначеної субвенції.
5. Дане розпорядження винести на розгляд сесії районної ради.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації.

Голова

О.СТУЛЕНЬ

