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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АД/fl HI СТРАIДЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

рrl м. Кам'янка-Бузька

Про внесення змiн Dо показлtuкiв

районноzо бюdнсеmу

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,

рiшення Кам'янка-БузькоТ районноi ради вiд 2З.|2.20Iб JЮ 11 <Про раiонний
бюджет Кам'янка-Бузького району на 20117 рiю>, розпорядження гОлови Львiвськоi
облдержадмiнiстрацiТ вiд 02.0б.2017 j\Ъ 488/015-17 <Про перерозподiл субвенцii з

державного бюджету мiж мiсцевими бюджетами) та враховуючи tист управлiння
соцiального захисту населеннrI Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстраriiТ
вiд 19.06.20|7 J\Гs 92б:

1. Зменшити обсяг доходiв загального фонду районного бюджету по коду
41030800 <Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання гriльг
та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергii, природного г€ву, послуг
тепло-, водопостачання i водовiдведеннrl, квартирноi плати (утримання будинкiв i

споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких
нечистот ) на суму 7 42З 000,00 (CiM мiлъйонiв чотириста двадцять три тисячi)

,; iгривень.

2. Зменшити обсяг видаткiв загсLпьного фо"ду
управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-Бузькоi
по КПКВК 1513011 r<Надання пiльг ветеранам вiйни, особам,
чиннiсть Закону УкраiЪи "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiалъного
захисту", особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, вдовам
(вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги пере4
Батькiвщиною, дiтям вiйни, особам, якi мають особливi трудовi заслуги пере.{
Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають
особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, жертвам нацистсъких переслiдувань
та реабiлiтованим громадянам, якi стаJIи iнвалiдами внаслiдок репресiй або'ё
пенсiонерами, на житлово-комунальнi послуги) на суму 1 000 000,00 грн., по
КПКВК 1513012 <<Надання пiльг ветеранам вiйськовоi служби, ветеранам органiв
внутрiшнiх справ, ветеранам податковоi мiлiцii, ветеранам державноi пожежноi
охорони, ветеранам ,ЩержавноТ кримiнально-виконавчоi служби, ветеранам служби
цивiльного захисту, ветеранам ,Щержавноi служби спецiа-ltъного зв'язку та захисту
iнформацii УкраiЪи, вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) BeTepaHiB вiйсъковоi
служби, BeTepaHiB органiв внутрiшнiх справ, BeTepaHiB податковоТ мiлiцii, ветеранiЁ,

державно1 пожежно1 охорони, ветеранlв лержавно1 кримlн€rлъно-викона 
;ii

районного бюджету
райдержадмiнiстрацiТ
на яких поrтIирюеться



(А.Загайко) забезпечити цiльове використання коштiв субвенцii з держаЬного
бюджеry.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти
голови

служби, BeTepaHiB служби цивiлъного захисту та BeTepaHiB ,Щержавноi служби
спецiального зв'язку та захисту iнформацii УкраiЪи; звiльненим зi служби за BiKoM,
через хворобу або за висJIугою poKiB вiйськовослужбовцям Служби безпеки
Украiни, працiвникам мiлiцii, особам начальницького складу податковоI мiлiцii,
рядового i начальницъкого складу кримiнально-виконавчоi системи; особам"
звiльненим iз служби цивiльного захисту за BiKoM, через хворобу або за вислугою
poKiB, та якi ст€Iпи iнвалiдами пiд час виконаннrI службових обов'язкiв; пенсiонерам
з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцii"
осiб начальницького скJIаду податковоi мiлiцii, рядового i начальницького скJIаду
кримiнально-виконавчоi системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на ix
утриманнi; звiлъненим з вiйськовоТ служби особам, якi ст€uIи iнвалiдами пiд час
проходження вiйськовоi служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв,
вiйськовослужбовцiв ,Щержавноi служби спецiального зв'язку та захисту iнформацii
Украiни, якi загинули (померли) або пропаllи безвiсти пiд час проходження
вiйськовоТ служби; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницькоflэ скJIают

служби цивiльного захиёту, якi загинули (померли) або зникJIи безвiсти пiд час
виконання службових обов'язкiв, на житлово-комунальнi пос4угиD - на суму
170 000,00.р"., по КПКВК 1513013 <Надання пiльг громадянам, якi постражд€LллI

внаслiдок Чорнобильськоi катастроф", дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час
опiкунства) дiтей померлих громадян, смертъ яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, на житлово-комунальнi послуги)> - на суму 53 000,00 црн., по КПКВК
1513015 <Надання пiльг багатодiтним сiм'ям на житлово-комун€}лънi'послуги)) - на
суму 200000,00грн. та по КПКВК 151З016 <Надання субсидiй населенню для
вiдшкодування витрат на оплату житлово-комун€tльних послуг) - на суму
6 000 000,00 грн.

З. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдпойднi
змiни в показники районного бюджету та здiйснювати фiнансування видаткiв. q

урахуванням внесених змiн.

4. Управлiнню соцiального захисту населеннrI райдержадмiнiстрацii

на першого заступнике1.
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Голова B.I. Кирилич
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