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Про розподіл призначень
медичної субвенції
Керуючись статтями 6, 18 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу
України, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.12.2017 № 922-р «Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції
для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, у 2017 році", розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.11.2017 № 823-р "Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції
для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, у 2017 році", розпорядження Запорізької обласної державної
адміністрації від 26.12.2017 № 725 "Про затвердження розподілу обсягу
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік",
пункту 15 рішення обласної ради від 26.01.2017 № 59 „Про обласний бюджет на
2017 рік” (зі змінами та доповненнями) та пункту 15 рішення районної ради від
23.12.2016 № 17 „Про районний бюджет на 2017 рік” (зі змінами) з метою
забезпечення лікувальних закладів району асигнуваннями на оплату праці з
нарахуваннями:
1. Збільшити обсяг призначень дохідної частини загального фонду
районного бюджету по КДК 41034200 «Медична субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам» на 154,310 тис.грн.
2. Збільшити обсяг призначень загального фонду головному
розпоряднику коштів районного бюджету - Приморській районній державній
адміністрації Запорізької області, по КПКВК 0312010 "Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню" на 92,510 тис. грн. та по КПКВК
0312180 "Первинна медична допомога населенню" на 61,800 тис. грн., КЕКВ
2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку" на забезпечення лікувальних закладів району
асигнуваннями на оплату праці з нарахуваннями.
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3. Управлінню фінансів районної державної
адміністрації
внести
відповідні зміни до розпису доходів і видатків та асигнувань загального фонду
районного бюджету на 2017 рік.
4.

Винести це розпорядження на розгляд чергової сесії районної ради.
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