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№

/

Про розподіл обсягу субвенції з
місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів субвенції з державного бюджету
Керуючись частиною восьмою статті 23, частиною сьомою статті 108
Бюджетного кодексу України, частиною першою статті 41 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації", відповідно до наказів Міністерства розвитку
громад та територій України від 13.12.2019 року № 309, від 13.12.2019 року
№ 310, розпорядження Чернівецької обласної адміністрації від 23 грудня 2019
року № 1233-р «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості», враховуючи пункт 3 рішення XXVIII сесії VII
скликання районної ради від 20 грудня 2018 № 460-28/18 «Про районний
бюджет на 2019 рік»:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на 2019 рік за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості, за
рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду в сумі 698000 грн.
2. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного
бюджету на 2019 рік та збільшити асигнування районній державні адміністрації
для КП «Кіцманський некомерційний центр первинної медико-санітарної
допомоги» в сумі 698000 грн., в тому числі на придбання службового
автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с.Нижні Станівці - 500000 грн., на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с.Верхні Станівці та в
с.Нижні Станівці - 198000 грн.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Курилюк Г.І.):
- внести зміни до розпису доходів та видатків районного бюджету;
- підготувати відповідні зміни в додатки № 1, 2 до рішення XXVIII сесії
VII скликання районної ради від 20 грудня 2018 № 460-28/18 «Про районний
бюджет на 2019 рік»;
- подати це розпорядження на затвердження чергової сесії Кіцманської
районної ради.

4. КП «Кіцманський некомерційний центр первинної медико-санітарної
допомоги» (Заліщук М.М.) забезпечити цільове використання виділених
коштів.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. голови районної
державної адміністрації

Юрій КОСАР

