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КЛМ, ЯНКА-БУЗЬКЛ РАИОННА ДЕРЖАВ I-IЛ АДМIШСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/3 llt п-/4r р/?ry rr,t " Капt' я ttltа-liузька х,-r///рр-аа ?;

Пр о уmочнення су бвен цii
з DepHcaBшozo бtоdнсеmу

Вiдповiдно до Закону УкраТни uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,

рiшення Кам'янка-БузькоТ районноI ради вiд 2З.\2.2016 Ns 11 ,,Про
районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2017 piк", постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18.05.2017 J\Ъ332 <Про затвердження Порядку
та умов надання у 2017 роцi субвенцiТ з державного бюджету мiсцевим
бtоджетам на погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю тепловоТ енергii,
послуг з централiзованого опаJIення, постачання гарячоi води,
централiзованого водопостачання та водовiдведення, rrоarЪчur,ня холодноТ
води та водовiдведення (з використанням внутрiшнъобудинкових систем), fцо
вироблялися, транспортува_пися та постачалися населенFIIо таlабо iншим
пiдприеплствам теплопостачання, централiзованого питного водопостачання
,tа водовiдведення, якi надають населенню TaKi послуги, та. тарифи, що
затверджуIоться таlабо погоджуються органами державноТ влади чи
мiсцевого самоврядування> та розпорядження голови ЛъвiвськоТ обласноI
державноi адмiнiстрацii вiд 10.07.2017 Jф6l,Зl0l5-17 <Про розподiл субвенцiТ з
державного бrоджету на провелення розрахункiв з рiзницi в тарифах>:

1. Збiльшити обсяг доходiв загального фонду районного бюджету_ за
КДК 410З6600 <Субвенцiя з державного бrоджету мiсцевим бtоджетам на
погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю тепловоТ енергii, послуг з
централiзованого опаJIення, постачання гарячоТ води, централiзованого
водопостачання та водовiдведення, постачанI]я холодноТ води та
водовiдведення (з використанням внутрiшнъобудиriкових систем), О 

що
вироблялися, транспортув€LIIися та постачаJIися населенню таlабо iншим
пiдприемствам теплопостачання, централiзованого питного водопостачання
та водовiдведення, якi надають населенню TaKi послуги, та тарифами, що
затверджувалися таlабо погод}кувалися органами державноТ влади чи
мiсцевого аамоврядування)) на суму 103 601,0 грн. (сто три тисячi шiстсот
одна гривня ).

2. Збiльшити обсяг видаткiв загального фо"ду районного бюджету
управлiнrrю фiнагrсiв по КПКВК 7616150 <<ПогашенгIя заборгованостi з

рiзницi в тарифах на теплову енергiю, опалення та постачання гарячоi води,
поспуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населеннIо таlабо iншим
пiдприсмствам централiзованого питtлого водЬпостачання та водовiдведення,
якi надаIоть населеннiо послуги з централiзоваIlого водопостачання та
водовiдведенн}т, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичноТ BapToeTi
тепловоТ енергiТ та послуг центраriзованого водопостачання, воловiдведення,



опалення та постачання гарячоi води тарифам, що затверджуються таlабо
ПоГоДЖуються органами державноi влади чи мiсцевого самоврядування)) на
суму 103 601,0 грн. (сто три тисячi шiстсот одна гривня) для
КП <Кам))янкаводокан€Lп)).

3. Управлiннrо фiнансiв (Л.Барила) внести вiдповiднi змiни в показники
районного бюдхtе,гу"

4. l[аrrе розпорядхtенIIя затвердити на чергоrзiй cecjT paйorrTroT
5" KoH,rpo;rb

ради.
, першого

застчпника

Голо

ням розпорядження покласти на
iстрацii $rВ ашкiвського.
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