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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI СТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/ / Чп l<r 7с/1 lz:z, r. кам,янка-Бузька

Про внесення злоiн do показнuкiв
районноzо бюDмсеmу
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ВiдповiДно дО cTaTTi б ЗаконУ УкраiЪИ кПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>{
рiшення Кам'янка-БузькоТ районноi РаДи вiд 2з.12.2016 лъ 11 <Про районний'
бюджет Кам'янка-Бузького району на 2017 рiю>, розпорядженнrI голови Львiвськоi
ОбЛдержадмiнiстрацii вiд 10.08.2017 J\b 708/0/5-17 <Про перерозподiл iубвенцii з
державного бюджету мiж мiсцевими бюджетами) та враховуючи лист управлiння
соцiального захисту населеннrI Кам'янка-Бузькоi рЙдержадмiнiстрапiТ
вiд 11.08.2017 ]\Ь |2З2: { ,

1. Збiльшити обсяг доходiв загЕшьного фонду районного бюджету по код)i
41030800 <Субвенцiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на надання пiiЁi
та житлОвих субСидiй населенню на оплату електроенергiТ, природного гulзу, .roany.'
тепло-, водопостачання 1 водовIдведенIUI, квартирноi плати (утримання будинкlв 1

споруд та прибулинкових територiй), вивезеннrI побутового смiття та рiдких
нечистот) на суму 27 763 000,00 (Щвадцять ciM мiльйонiв ciMcoT шiстдесят трч
тисячi) гривень.

2. ЗбiльшитИ обсяг видаткiв заг€шъного фо"ду районного бюджетf
управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiсrрu.lii'
по КПКВк 151з011 rrНаданrrя цiльг ветеранам вiйни, особам, на яких поширюетьс8
чиннiсть Закону УкраТни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiальноIG;
захисту", особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, 

"доuuй(вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед]
Батькiвщиною, дiтям вiйни, особам, якi маютъ особливi трудовi заслlrги перед
Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батъкам померлих (загиблих) осiб, якi мають
особливi трудовi засJIуги перед Батъкiвщиною, жертвам нацистських переслiдуванъ
та реабiлiтованим громадянам, якi ст€uIи iнвалiдами внаслiдок репресiй uoo €;

пенсiонерами' на житлово-комуналънi rrослуги) на сумУ 1 600 000,00 |РН., *.i'
кпквК 1513012 <Надання пiлЬг ветераНам вiйсьКовоi служби, ветеранам органiв
внутрiшнiх справ, ветеранам податковоi мiлiцii, ветеранам державноi пожежно!i
охорони, вgтеранам .Щержавноi кримiнЕulьно-виконавчоi служби, ветеранам сrryхсби
цивiльнОго захисТу, ветеранам ЩерЖавноТ службИ спецiальНого зв'яЗку та ЗаХИСТУi
iнформацii Украiни, вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) BeTepaHiB вiйсъковоt
служби, BeTepaHiB органiв внутрiшнiх справ, BeTeiraHiB податковоi мiлiцii, BeTepaHiB
державноi пожежноi охорони, BeTePaHiB !ержавноi кримiнально-виконавчоТ



та зд1iйснювати фiнансування видаткiв_ 1змiни в пок€вники районного бюджеry

урахуванням внесених змiн. &

4. Управлiнню соцiшrьного захисту населеннrI райдержадмiнiстрацiТ
(д.загайко) забезIIечити цiльове використання коштiв субвенцii з державного

виконанням розпоряджеЕня заJIишаю за собою.
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