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РОЗПОРЯДЖЕННЯlЩурry м. Кам'янка-Бузька

2. Зменшити обсяг видаткiв загаJIъного фондУ районного. бюджёtУ

управлiнню соцiалъного захисту населення Кам'янка-БузькоТ райдержадшliцiстраuiТ

поКIIкВк 151з011 <rНадання пiльг ветеранам вiйни, особам, на яких поширюетьQя

чиннiсть Закону Украiни ''Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiальнQго

,u*"ary", особам, якi мають особливi заспуги перед Батъкiвщиною, вlдоtsам

(вдiвцям) та батькам померлих (загибпих) осiб, якi мають особлИВi ЗаСЛУГ":П:rt

БатькiвЩиною' дiтям вiйни' о.обur' якi маютъ особливi труловi заслугт п9рq{

Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батькам померпих (загиблих) осiб, ""',*О,
особливi трудовi заслуги перед Батъкiвщиною, жертвам нацистсъких пересJIlдувань

та реабiлiтованим громадянам, якi стаJIи iнвалiдами внаслiдок репресiй u9:,":

пенсiонерами, на житлово-комунальнi послуги) на суму 350 000,00 грн,, по КГ"КВК

1513012 <<Надання пiлъг ветеранам вiйськовот служби, ветеранам органiВ

внутрiшнiх справ, BeTepaнuN{ ,rодurковоi мiлiцii, ветеранам державноi похсежн,оi

охорони, ветеранам Державнот кримiнально-виконавчоi служби, ветеранам служби

цивiльного захисту, BeTepa'u, Дi.р*авноi служби спецiаrъного зв'язку та захисry

iнформацiТ Украiй, 
"доЪu*n 

(вдiвцям) померлих (загиблих) BeTepaHiB вiйсъковоТ

служби, BeTepaHiB органiв u"yrpi-"ix справ, BeTepaHiB податковоi мiлiцiТ,u"?,l:11*_.

державноТ пожежноi o"oporn", BeTepaHiB ,Щержавноi кримiнально-викона,щчгll
. ],'

yKPAiHA

Про внесення змiн dо показнакiв

районноzо бюdнсеmу

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону УкраТни ,1Про мiсцевi дерJкавнi адмiнiстрацii>>:'

рiшення Кам'янка-Бузъкоi раtо,п"оТ puo" вiд 23,12,2016 Пп,1'_л,:Т:: 
#ж:##ЁfiН, #;;;';Ы;;;;; ;;;"у rчЪоry чllо, розпорядження голоВИ ЛЬВiВСЬКОi

_л-л'-:,* л-,6-о-rтiй аН#Ь;Ё#;;i ;j; i iй'Oi i Ф в z r zbz s _ i i,<прЬ j:L :| yт::. л:Lу.:: 
цiй з

- _-л aл-| ? *:,".. mп DhочпЕI\/IлIJL{ пТпс"Г

лер}каб'Ulv \Jn,л/I\wrJ rYrrT\ аtrrYчv 
l'янка-Бузькоi райдержалмiнiстраuiТуфu"пi"ня соцiалъного захисту наёелення Каv

ВiД22'09.9;:::*;-::.". 

доходiв загального фонду районного бюджету [о коду

410з0800 <Субвенuiя з держuurъ.о бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг

та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергii, 
''риродного 

газу, rюс,I)j5

тепло-, водопостачання i водовiдведення, *"чрrф"оi плати (утримання булиttýiв i

споруд та прибулиЕкових територiй), """."""" шобутового смiття та РiДкр14

нечистот ) на .r* з 49з qO-qrOq 1три мiльйони чотириста дев'яносто триl т,цqflчi

шiстсот) гривень.
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, BeTepaIIiB слу}кби r\ивiпьI{ого захисту та BeTepaHiB /-{eprKaBrroТ служби
vJr } ,д\ч lrt

спецiального зв'язку та захисту iнформаuii Украiни; звiлъненим зi служби за BikoM;

через хворобу або за вислугою ioKiB вiйськовослужбовч"r_лчr::л, T::5r-1vywJ ЛDvУvvJ - д

Украiни, lrрацiвникам мiлiцiТ, особам начальницького скJIаду податково1 ЩlЧFl1:

рядового i началъницького складу кримiнально-виконавчоi _Qистеми; 9саб*lrj

звiлъненим iз служби цивiлъного захисту за BiKoM, череЗ ХВОРОбУ абО За ВИСДУГОП

poKiB, та якi ."й iнвалiдами пiд час виконаннlI службових обов'язкiв; шенсiонеуау

з числа слiдчиХ rrро*урurури; дiтям (до досягненЕя повнолiття) праuiвникiв мiлiЦii

осiб началъницького складу податковот мiлiцii, рядового i начальницъкого, склч
кримiнаЛъно-викОнавчоi системи, загиблих або померлих у зв'язку;} викона,I1i:_.н

спу*бо""" обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебувалИ 11g,,lfi

;Б;;""i; звiльненим з вiйЪьковоi служби особам, якi ст€[ли iНВаЛiДаМИ .ШiД;r-I&g

проходжеЕня вiйськовоi служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовuiв!

вiйськовослужбовцiв Щержа"ноi.лу*би спецiального зв'язку та захисту iнформаui'i

украiни, "*i 
загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходкýryлу4

вiйъъковоi служби; бuruпuN4 та членам сiмей осiб рядового i начальницъког0 с.кладч

служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти ,цiд ,чао

виконання службових обов'язкiв, на *"rnouo_*ory"uouni послугl.>> -,нh,.суму

73 000,00 |рн., по КПКВК 1513013 <Надання гtiльг |ромадянам, {|i "::,p71лlj1
внаолiдоК ЧорнобИльсЬкоi катастрОф", друr*инаМ (чоловiкам) та оhiкунам (на ч;1

опiкунства) jiTeи померJIих громадян, смерть яких пов,язана, lJор"оu"{:*gуYrIr^JLLvLuч/ -'^;;;;;;;;;;I 
- на суму 15 000,00 грн,, по КГЖ&Ккатастрофою, на житлово-комунЕlлън1 послуги)) - на {iyMy lJ vv\

151зOi4 <<НаданнЯ пiльГ пенсiонераМ з числа спецiалiстiв iз захисту вослин,

передбаченим частиною четвертоюЪтаттi 20 закону укратни "про захист рот,_т*,'

громадянам, передбаченим lrунктом l'ill частини першоТ л,Jуi "77,,;л_@фQч
законодавства ,'ро охоро"у ,доров'я, частиною гI'ятою cTaTTi 29 Закону Украiнц

''Про культуру'', частиною ДРУюю cTaTTi 30 Закону Украiни "Про бiблiотеки,]i&

бiблiотечну справу", абзацом першим частипr" 
".r".ртоiЪтаттi 

57 Закону УкраiнЙ

''Про ocBiTy'', на безопIIатне користування житлом, оп€LIIеннЯм та освlтленНЯМD г/fl€}

суйу з0 0d0,00 грн., по кпквк 151з015 <надання пiльг багатодiтнiy_..iglyлч?

житлово-комунальнi послуги)) _ на суму 25 600,00 грн. та по кпквк 15j$р,g
<<Надання субсидiй насеJIенню для вiдшкодування витрат на оплату жи*jf6,ЬЮ*

коlvIунаJIьних послуг)) - на суму з 000 000,00 гривень. l'i '

. : ii]{i i

З, Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ (Л.Барила) внес,ги вiлrrовiлtлi

змiни в показники районного Ьод*Ъrу ,га здiйсrrювати фiгrансування видаr,кiв з

урахуванням внесених змiн.

4.УпраВлiннЮ соцiапьногО захистУ населення ._райдержадмiнiстгаý,1
(Д.Загайко) забезпечити цiльове використання коштiв субвенцii З лепжфо11
бюджету.

,;i'.]1.i ,;

]

B.l. Кири;rич

5.

гоJIови

., i

Голо

Ко
iT А. Вашкiвсък


