УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я № 534
14 березня 2019 року

44 позачергова сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 42 позачергової сесії районної ради 7
скликання від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет
на 2019 рік
Керуючись п.17 ч.1 ст.43, ст.59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні, ст.14 Бюджетного Кодексу України, враховуючи
рекомендації постійних комісій з питань:
- бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва,
розвитку малого та середнього бізнесу;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно-територіального
устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та
правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення 42 позачергової сесії районної ради 7 скликання
від 21 грудня 2018 року № 514 «Про районний бюджет на 2019 рік», а саме:
1.1. На виконання районної програми «Майбутнє Тепличчини в збережені
здоров’я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції, в частині професійної
підготовки молоді для роботи на засадах сімейної медицини у сільській
місцевості, виділити кошти в сумі 15413 грн. КНП «Теплицький центр первинної
медичної допомоги» для оплати за навчання студентів, на відшкодування
лікарських засобів для пільгових категорій населення виділити кошти в сумі
100 000 грн., збільшивши видатки загального фонду районного бюджету по
КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» на суму
15413 грн., по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму
100 000 грн.
(головний розпорядник - районна державна адміністрація)
2. Фінансування видатків, визначених пунктом 1 цього рішення, здійснити за
рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, який
утворився станом на 1 січня 2019 року відповідно з додатками №1-3.
3. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку
малого та середнього бізнесу.
Голова районної ради
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