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кАм,янкА-БузькА рАйоffiiffi.жАвF^ АдмIнIстрАц'I
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про перерозпоdiл субвенцii з

depMcaBHozo бюdмсеmу

Вiдповiдно до статгi б Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, рiшення cecii Кам'янка-Бузькоi районноi ради вtд 22.|2.2017

J\Ъ 10 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузъкого району на 201 8 рiю>,

розпорядження голови Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii'
вiд 11.09.2018 Jф 94110/5-18 <Про видiлення субвенцii з державного бюджету на

надання при народженнi дитини однор€}зовоi натуральноi допомоги ((пакунок

малюка) та враховуючи лист управлiння соцiаrrъного захисту населення вiд
13.09.2018 Jф1626:

1" Зменшити обсяг доходiв загального фонду районного бюджету за КБКД
41050З00 <Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату

державноТ соцiа_гrьноi допомоги сiм'ям з дiтьми, м€uIозабезпеченим сiм'ям,
особам, якi не мають права на пенсiю, особам з iнвалiднiстю, дiтям з

iнвалiднiстю, тимчасовоТ державноi допомоги дiтям, тимчасовоТ державноi
соцiальноi допомоги непрацюючiй особi, яка досягла загаlIьного пенсiйного
BiKy, але не набула права на пенсiйну виплату, допомоги по догляду за особаЙи

з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, компенсацiйноi
виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка догJuIдае за особою з

iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного BiKy> на суму

управлiнню соцiального захисту

додатком.

населення райдержадмiнiстрацii згiдно з

3. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiднi
змiни в покЕвники районного бюджету та здiйснювати фiнансування видаткiв з

урахуванням внесених змiн.



4. УПРаВЛiнню соцiалъного захисту населенIш райдержадмiнiстрацiТ
(А.ЗаГайКО) забезпечити цiлъове використання коштiв субвенцiТ з державного
бюджету.

5. ,.Щане розпоряДженIUI затвердити на черговiй cecii районноТ ради.
6. Контроль за виконанням розпорядженшI покJIасти на першого заступника

голови райдержадмiнiстрацii А. Вашкiвського.

Голова В.Кирилич
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,Щодаток

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii _ /:; оr2r

ГIерерозподiлобсяryвидаткiвзагалъЕогофондУрайонног"б."i.:1-"л.'.лТ
(субвенцiт з дйавIIого бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державноi

соцiалъноi допомоги сiм'ям a дir"r", малозабезпеченим сiм'ям, особам, якi не

маIотъ fiрава на пенсiю, особаrrл з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiдrriстю, тимчасовоi

дерхсавноi допомоги дiтям, тимчасовоi лержаlноi соцiалъноi допомоги

нешращюючiй особi, яка досягла заг€}лъЕог0 пенсiйного вiч, аJIе не набупа

права на пенсiйну виплату, допомоги пс догJIяду за особами з iнвалiднiстю I чи

II групи внаслiдок псrлriчнопо розладу, _компеЕсацiйноi 
виплати непрацюючiй

ilрацездатЕiй особi, яка догляд&е за особою з iнватriднiстlо I групи, а також за

особою, яка досягла 80-рiчного BiKy)

управлiнню соцiа-тlьного зn;шсту населення райдержадмiнiстрацii у 2018 роui

грн.

КПКВ; КЕКВ

-| 246 000,00- | 246 000,00
КПКВбt ЗС47; I(EKB :2730 к,Щержавна

соцiальна допомога малозабезшеченим ciM' ям>>

450 000,00450 000,00

доilомога особам, якi не мtлють права,на пенсшо

та iнвалiдам>
1.000,00

КФК*80 1 3С82; КВКВ :ZZ40 <,Щержавна

соцiа.пьна дошомога особам, якi не мають права

на пенсiю та iнва-ттiдам>>

Керiвник аЕарату

райдержадмiнiстрачii
л.височаilська


