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КАМ, ЯНКА_Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕНН
Oj щцq ry4!!! fu l aVo 

ф м. кам,янка-Бузька,,-/ ,//(,/

Про перерозпоdiл су бвенцii
з depHcaBшozo бюdнсеmу

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

рiшення Кам'янка-Бузькоi районноТ ради вiд 2З.12.2016 Ns 11 <Про районний
бюджет Кам'янка-Бузького району на 201'7 рiю> та враховуючи лист управ;riння
соцiального захисту населення Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстраlдiТ
вiд 0З"1 1.20I 7 J\Ъ 1696:

1. Зменшити обсяг видаткiв загаJIьного фонду районного бrод;lсс:гr,,

рай.ltержа.;rм i н i c,l,Fr al 1.1 i"управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-Бузькоi
за КПКВК 1513016 r<Надання субсидiй населенню для вiдшкодування витрат IIa

оплату жйтлово-комунаJIьних послуг) КЕКВ 27З0 кIншi вицлати населенню)) на
суму t8500,00 грн. Tz, вiдповiдно, збiльшити обсяг видаткiв загального фоr+ду

районного бюджету управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-Б}зькРi
райдер5адмirriстрацii за КПКВК 1513012 rrНадання пiльг ветеранам вiйськовоТ
служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам податковоТ "Мi.lliцlТ,
ветеранам державноТ пожежноi охорони, ветеранам ЩержавноТ кримirлаliНii8i
виконавчоi служби, ветеранам служби цивiльного захисту, ветеранам ЩержавноТ
служби спецiального зв'язку та захисту iнформацii УкраiЪи, вдовам (вдiвщм)
померлих (загиблих) BeTepaHiB вiйськовоi служби, BeTepaHiB органiв.,вн.ч,tрiшiriiх
справ, BeTepaHiB податковоi мiлiцii, BeTepaHiB державноi пожежноi CIxopoнp{s

BeTepaHiB {ержавноi кримiн€tJlьно-виконавчоТ служби, BeTepaHiB служби цивiлънrэго
захисту та BeTepaHiB ,.ЩержавноТ служби спецiального зв'язку та захисту iнфорьлаиi,r
Украiни; звiлъненим зi служби за BiKoM, через хворобу або за вислугою:,рокirэ
вiйськовослужбовцям Служби безпеки УкраiЪи, працiвникам мiлiцii, оообашя

нач€шьницького складу гrодатковоi мiлiцii, рядового i начальницького склад1I
кр"ri"uпъно-виконавчоi системи; особам, звiльненим iз служби цивiльного,'заiЙЩ
за BiKoM, через хворобу або за вислугою poKiB, та якi ст€uIи iнвалiлами пiд час
виконання службових обов'язкiв; пенсiонерам з числа слiдчиir прокуратури; дiтям
(до досяIтlенЕя повнолiття) працiвникiв мiлiцii, осiб нач€шьниIJькOIс*; , *кuтаду
податковоТ мiлiцii, рядового i начаfiьницького складу кримiнально-викс,кавчоi
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язitiв;
непрацездатним члеЕам сiштей, якi перебували на iх утриманнi; звiльненипц l ý

вiйськовоТ служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйоъковu}
та чJIенам сiмей вiйсъковослужбовцiв, вiйськовослужбовш,,,iнслужби; батькам

!ержавноi служби спецiального зв'язку та захисту iнформацii YKpair-iи;l якi
загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськовоТ спужби,1
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батькап,t та члеI{аN,{ сiпцей осiб рялового i начальницького складу служби цивiльног.сi
ЗаХИСТv. якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання слу;кбових
обов'язкiв, на житлово-комунальнi
населенню)) на суму 18500,00 гривень.

послуги> КЕКВ 27З0 <<Iншi випдати
J,-i,1:l..

2. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiднi
змiни в показники районного бюджету та здiйснювати фiнансування видаткiв"'i
урахуванням внесених змiн. ': ]] '' " ' jili:'i' ' 
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, 3. Управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiii
(А.Загайко) забезпечити цiльове використання коштiв субвенцiТ з держав}iого
бюджету.

4. Контролъ за виконанням розпорядженнrI покласти
голови райдержЬдмiнiстрацii- А. В ашкiвського.
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