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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ШРЖАВНА АД4IНIСТРАIДЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька ?"? а,/а;^а f//"

ВiдповiДно дО cTaTTi б ЗаконУ УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,

рiшеннЯ Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 23.|2.2016 Jф 11 <Про районний
Ьод*.' Кам'янка-Бузького районУ на 20117 рiю>, розпорядження голови ЛьвiвськоТ

облдержадмiнiстрачrТ вiд зl.оТ.zоt7 ]ф 6831015-|7 <Про перерозподiл субвенцii з

д.рiч"*rОго бюдlКету мiЖ мiсцевиМи бюджетами>> та враховуючй лист управлiння
.оцi-""о.о захисту населення Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстраuiТ
вiд 3 I.07.2O|7 J\Гs 1143:

1. збiлъшити обсяг доходiв загаJIьного фонду районного бюджету по коду

410з0800 <Субвенцiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на надання пiльг

та житлОвих субСидiй населенню на оплату електроенергii, природного г€ву, посJIуг

тепло-, водоtIостачання i водовiдведеннrl, квартирноi платИ (УТРИМаННЯ бУДИНКiВ i

споруд та прибулинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдки4
нечистот ) на суму 200 000,00 (Щвiстi тисяч) гривенъ.

2. Зменшити обсяг видаткiв загаJIьного фо"ду районногО бюлжетЦ

управлiНню соцiального захистУ населення Кам'ян*u-Ъу."*оi райдержадмiнiстрацit
поКПКВк 1513011 <rНадання пiльг ветеранам вiйни, особам, на яких поширюеться

чиннiсть Закону Украiни "про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiт iх соцiального

захистуl|, особам, якi мають особливi засJIуги перед Батькiвщиною, вдовам

(вдiвцям) та батъкам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед

Батькiвщиною, дiтям вiйни, особам, якi мають особливi труловi заслуги перед

Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають

особливi труловi заслуги перед Батькiвщиною, жертвам нацистських переслiдува"i

та реабiлiтованим громадянам, якi стzulи iнвалiдами внdслiдок репресiй або ё

.r..rЪiоп"рами, на житлово-комуналънi послуги) на суму 1703903,02rрr., пQ
.t"

кпквк 151з012 <<надання пiлъг ветеранам вiйськовоi служби, ветераНаМ ОРГаНlй

внутрiшнiх справ, ветеранам податковоI мiлiцii, ветеранам державноi пожежноi.

охорони, ветеранам ,ЩержавноТ кримiнаJIъно-виконавчоi служби, ветеранам слryжби

цивiльного захисТу, BeTepaнuп,r Дaр*авноi служби спецiалъного зв'язку та захисту
" совоТBeTepaHlB вlисыiнформацii Украiни, вдовам (вдiвцям) пошrерлих, (загиблих) BeTepaHiB вiйськовоt

служби, BeTepaHiB органiв внутрiшнiх сшрав, BeTepaHiB податковоi мiлiцii, BeTepaHiB

д.р*ч"rrоТ пожежноi охорони, BeTepaHiB ,ЩержавноТ кримiнально-виконавlоi
спу*б", BeTepaHiB служби цивiльного захисту та BeTepaHiB ,Щержавноi слуkбй



сriецiального зв'язку та захисту iнформацiТ УкраiЪи; звiльненим зi служби за BiKoM,
через хворобу або за вислугою poKiB вiйськовослужбовцям Слркби безrrеки
Украiни, працiвникам мiлiцii, особам нач€Llrъницъкого складу податковоТ мiлiцii,
рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчоI системи; особам,
звiльненим iз служби цивiльного захисту за BiKoM, через хворобу або за вислугою
poKiB, та якi стzIlIи iнвалiдами пiд час виконаннrI службових обов'язкiв; пенсiонерам
з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцii,
осiб начальницького складу податковоi мiлiцii, рядового i начальницького складу
кримiнально-виконавчоi системи, загиблих або гrомерлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язкiв, неrтрацездатним членам сiмей, якi перебували на Тх

утриманнi; звiльненим з вiйськовоi сrryжби особам, якi ст€uIи iнвалiдами пiд час
проходження вiйськовоi сrryжби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв,
вiйськовослужбовцiв Щержавноi сrryжби спецiального зв'язку та захисту iнформацii
Украiни, якi загинули (гrомерли) або проп€LJIи безвiсти пiд час проходження
вiйськовоТ служби; батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу
сrryжби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час
виконаннrI службових обов'язкiв, на житлово-комуналънi послуги) - на суму
|72917,51 грн., по КПКВК 151ЗOlЗ <Надання пiлъг |ромадянам, якi постражд€tли
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, дружинам (чоловiкам) та.попiкунам (на час
опiкунства) дiтей померлих |ромадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильсьцою
катастрофою, на житлово-комунальнi послуги)) - на суму 7997|,81 грн., по КПКВК
1513014 <<Надання пiльг пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин,
передбаченим частиною четвертою статгi 20 Закону УкраiЪи "Про захист рослин"i
громадянам, передбаченим пунктом llТii частини першоТ cTaTTi 77 Основ
законодавства гIро охорону здоров'я, частиною п'ятою cTaTTi 29 Закону УкраiЪи
"Про культуру", частиною другою cTaTTi 30 Закону Украiни "Про бiблiотеки та
бiблiотечну справу", абзацом першим частини четвертоi cTaTTi 57 Закону УкраiЪи
"Про ocBiTy", на безоплатне користування житлом, оп€LпенЕям та освiтленням> - на
суму \|218,45 грн., по КПКВК 151З015 <Надання пiльг багатодiтним сiм'ям на
житлово-комун€шьнi послуги) - на суму З0417I,7З |рн. та, вiдповiдно, збiльшитлl
по КПКВК 1513016 <<НаданIrя субсидiй населенню для вiдшкодування витрат на
оплату житлово-комунаlrьних посJIуг>) на суму 2472|82,52 rрн. 

;

3. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдпбвiднt
змiни в показники районного бюджеry та здiйснювати фiнансування видаткiв з

урахуванням внесених змiн.

4. Управлiнню соцiа-пьного захисту населенюI райдержадмiнiстрацii
(А.Загайко) забезпечити цiлъове використання коштiв субвенцii з державногd
бюджету. 
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5. Контроль за виконанням розпорядженЕrI IIокласти на першого заступникd
голови р
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B.I. Кирилич

t}

,t,

А. Вашкiвського.


