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КДМ, ЯНКД_БУЗЬКД РМОННД ДЕРЖДВНД ДЛ4IНIСТРДЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Щl7fп.7 м. Кам'янка-Бузька

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону УкраiЪи ,1Про мiсцевi дерjкавнi адмiнiстрацiТ)j

рiшення Кам'янка-Бузькоi рuИо"ноТ puo" ьiд 23,t2,2о1r6 Jф 11 <Прq районний,

бюджет Кам'янка-Бузького рutо"у ъта 2Оl7 pi:n, розпоряд*,""]_-:оj-ол":.ЛьрrвlъкоТ;

облдержадмiнiстраuii вiд 2s.о9.2о:r7 Ns 910/Ъ l5-t1 та враховуючи лист у"рачл"1,:_Т*;

соцiального захисту насеJIення Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрачii'

вiд 29.09.2О|7 jt 1483: n ,

1. зменшити обсяг доходiв загаJIьного фонду рйонного бюджету по],коду:

410з0800 <субвенцiя з держu"Йо бюджету мiсцевий бюджетам на надання пiлъf ,

та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергii, природного газу, послуг,

тепло-, водопостачання i водовiдведеннjl, *"uрrф"оТ плати (утримання булинкiв., i,
с,,оруд та прибулинкових територiй), u"".r.rr" побутовогО смiттЯ та рiлtс441

нечистот о 
"u "yrf 

4 088 000,00 (чотири мiлъйони вiсiмдесят BiciM ТИСЯЧ) ЦТЕ-еFЬl i

- iJ,li tl,' d

2. зменшити обсяг видаткiв загzLJIьного фонду районного_ iрjЁ*т}'.
управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-Бузъкоi райдержадмlнlстрац11,

по КПКВк 151з011 <rНадання гriлъг ветеранам вiйни, особам, на яких поширюеТъСЯ :

чиннiсть Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiт lx сяч1;+щlф

захисту,,, особам, якi маютъ особливi заслуги ПеРеД БаТЪКiВЩИНОЮ,,,ЧД9Р3}4

(вдiвцям) та батъкам померлих (загиблих) осiб, якi маютъ особливi заслуги"ц9Р9Д

БатькiвЩиною' дiтям вiйни' о.обur, якi мають особливi труловi заслугI пер94

Батъкiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батъкам померлих (загибли"] ":9:лly,утji
особливi трудовi заслуги rlеред Ёатъкiвщиною, *,р]:1у i?111г:::"::Т::,ЁjЧЁ:F:
'UUUJIи],I 

rрJл\,Dr J'lvJrJrlr rrvrYa 

-iдur" внаслiдок репресl1 абр,,"i
та реабiлiтованим громадянам, як1 стаJIи 1нв

пенсiонерами, на житлово-комуналънi послуги) на.уум{ 2'.J,9nU f:зl,:L" ЖЖпенСlОНеРаМи, на /KyrrJllrl>\,-I\vrvrJllФr9rдд --"--:r.,-,- .., - 
_____a__ 

- ; i l.

151з012 <<Надання пiльг ветеранам .вiйсъковоi 
служби, ветеранам органlв

внутрiшнiх справ, ветеранам податковоi мiлiцii, ветеранам державноi пожежr+оi

охорони, 
".r"р 

u" ur ДерЪавноi кримiн€tлъно - випо"u".rоi служби, в етер аЕ ам"р"ц-*Ф4

цивiльного захисту, BeTepa'uon 2i.p*aBHoi служби спецiалъного зв'язку та зФ}ýчqФ

iнформачiТ Чкраrни, uдоЪu* (вдiвцям) померлих (загиблих) BeTepaHiB вiйсъковрI

служби, BeTepaHiB органiв внутрiшнiх справ, BeTepaHiB податковоi мiлiцii, BeTepaltiB

державноi пожежЕот o"oporn", ".r.parniu 
ЛСЬжав_lr _л:|,iri"аJlьно-викоцавчоi

служби, BeTepaHiB служби цивiльного захисту. та BeTepaHiB .Щерх<авноТ ,слухфи

спецiалъного зв'язку та захисту iнформацii Украiни; звiльненим зi служби ," d';:ry;
i'l'it" д}ii

' ',1 
}



через хворобу або за вислугоIо _poKiB 
BiйcbKoBo::l19::::,'_:':I.'J:,l,ru;il'''"

украiни, працiвникам мiлiцii, особu* "uчuп"l1тI"_::.л::jЗ ТХЖ:' #Ж]ji;

урахуванням внесених змiн,

4. Управлiнню соцiалъного захисту

(А.загайко) забезпечити цiлъове використання

бюджету.

УкраIни' ItРацr''плI\:_:'-__:__::" 
л , системи; особ"а,ццТ

р"до"оrо i rru,.*"ницъкого складу кримiналъно-вико"u"по1^.]1";:y,";;

звiлъненим iз служби цивiл""о- =u"".ry 
за BiKoM, через хворобу або за вислугою

poKiB, та якi .;;^i;;;й;r" пiд час виконання .оу*бо""* 
"u:l1T]::.:,:::i:"1:l1y

з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до.до?"Iч:"""]:11:'lт:] "рilТ::IЗ Y.trTil
осiб началъницького складу податковоi мiлiцii, рядового i началъницъкого складу

кримiналъно-виконавчоi .""r.й, загиблих або померJIих у зв'язку з викошаriцяМ

службових обов'язкiв' непрацездатним членам сiйей, якi перебували на iх

утриманнi; звiлъненим з вiйсъковоi сrryжби особам, якi стыIи iнвалiдами пiд час

проходження вiйсъковоi служби; батъкам та членам сiмей вiйсъковослужбовшiпt

вiйсъковослужбовцiв ,Щержа"ноi Ёлужби спецiалъного зв'язку та захисту,iнфотЕ.иiЦii

Украiни, якi загишули (померли) або. пропаJIи безвiсти пiд час проходже,lтн4

вiйськовоi служби; батькам 
"u 

on.rru* сiмей осiб рядового i начальницького складу

служби цивiлъного захисту, якi загинули (померли) :9:_:IT"" 
безвiсти гriд,iча(i

виконання службових обов'язкiв, на житлово_комунальнi шосJIуги) -,:на':с.yМ}

9 500,00 ГРН., по КПКВк 1513013 <<Надання пiльг громадянам, якi постраждаJlц

внаслiдок Чорнgбильськот катастроф", друж";; (чоловiкам) та о_гriкунlм (кru;,qg1

огriкунства) дiтей ,,омерлих громадя:{, смерть яких пов'язана ё Чорнобилъсъко?Q

катастрофоо, на житлово_комуналънi ,ro.ny."L :;::r_y1,1J:o,ooг'рЪ,, по кпitвк

151з014 кнадання пiльг пенсiонерам з чисJIа спецiалiСтiВ iЗ ЗаХИСТУ iРýgЙЧ

передбаченим частиною .r.r"ЙrЬ.Ътаттi.]О Закону УкраIНИ "ПРО 3ЖЦgа''РО,@]i}

громадянам, передбаченим ,rу"*rо* llill частини першоТ cTaTTi 77 ; оСнрв

закоЕодавства tIро охорону здороr'я, частиною п'ятою cTaTTi 29 Закону Украli,tти

''Про кулътуру", частиноrо дйiою cTaTTi 30 Закону Украiни "Про бiблiотеки,та

бiблiотеЧну спраВу'', абзаЦом перШим частИн" ,r.r".ртоiЪтаттi 57 Закону Ук,рqiнц

''Про ocBiTy'', на безопJIатне користуваннrI ж_итлом, опztJIенням та освiтленнЯМ*,ь_lЦa

суму 33 004,00 ГРН., по КПКВк t5tзоt5 <<Надання пiльг багатодiтним ciMlж-tTяФ

житлово_комуналънi IIослуги) - Еа суму 50 252,00 грн, та по кпквк 15+30*б

<надання субсидiй населенню дJuI вiдшкодування витрат на оплату житловоi

комуналЬних посЛуг)) - Еа сумУ з 773 398,00 гривень' *,,, ,,'{i,nl"'{!*,l, ' ,'i..i*зrящt]ý,'i

3.УправлiннюфiнансiврайдержадмiнiстрацiT(Л.Барила)внести"iffi::l$Fi
змiни в fIоказники районного Ъrд*.rу та здiйснювати фiнансування видатýlр$?
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населення райдержадмiriiстраriiТ
коштiв субвенчiТ з держаRноI:
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iнiстрацii А. Вашкiвського,
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