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РДЙОННД ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАrЦЯ

ПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька *" 7 /3^P"t ^28h

Пр о пер ер озпо D iл су б в е н цii
з Dерlrcав Hozo б to Dlкепtу

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

рiшення Кам'янка-БузькоТ районноi ради вiд 2З.|2.20|6 Jф 11 <Про районний
бюджет Кам'янка-Бузького районч на 2017 рiю), розпорядження голови Лъвiвськоi
облдержадмiнiстрацii вiд 15.|2.2017 Ns 1239l0l5-t7 <Про розподiл субвенцii з

державного бюджеry мiж мiсцевими бюджетами) та враховуючи лист управлiння
соцiального захисту населення Кам'янка-Бузькоi
вiд 18.12.2017 JФ |99З:

раидержадмlнlстрацt1:l,

41030800 <Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг
та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiТ, природного г€tзу, послуг
тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирноi плати (утримання будинкiв i
споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких
нечистоD> на суму |1 6'7З 000,00 (Одинадцятъ мiльйонiв шiстсот сiмдесят три
тисячi) гривень.

2. Внести змiни до розподiлу видаткiв загального фо"ду районного бюджеiу

управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ
у 20t7 роцi згiдно з додатком.

З. Управлiнню фiнансiв райдеря<адмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiднi
змiни в показники районного бюджету та здiйснювати фiнансування видаткiв з

урахуванням внесених змiн.

4. Управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiТ
(А.Загайко) забезпечити цiльове використання коштiв субвенцii з державного
бюджету.

5. Ко
голови

1. Збiльшити обсяг доходiв загального фонду районного бюджету по коду

онанням розпорядження покласти на першого заступника
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Голова

ii А. Вашкiвського.

B.I. Кирилич



,Щодаток
до розпорядження
голови

райдержадмiнiстрацiТ"Kffitri?r
Перерозподiл обсяry видаткiв загального фо"ду районного бюджету

управлiнню соцiального захисту населення Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii
у 2017 роцi

н.
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Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим
бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй
населенню на оплату електроенергii, природного

гшу, послуг тепло-, водопостачання i
водовiдведення, квартирноi плати (утримання

будинкiв i споруд та прибудинкових територiй),
вивезення побутового смiття та рiдких нечистот

Разом В т.ч. кЕкВ 27з0

1513012 4 200,00 4 200,00

151з013 6 800,00 6 800,00

15 13016 || 662 000,00 || 662 000,00

всього || 67з 000,00 \| 67з 000,00

Керiвник апарату
районноi державноi адмiнiстрацiТ лIобов Вrrсочанська


