
укрАшА
КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАИОННА ДЕРХ{АВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

розпоряджtЕння
76,r{-Ц С mРПаr аrЭlф?м. кам,янка_Бузька тrэ f,З ?/р, -о 8/l?

Про перерозttоDiл субвенцit з

d epMcct в lt о zo б to dлrc епtу

Вiдповizrтrо до cTaTTi б Заitону УкраТни uПро п,lici]eBi дерrкавшi
адмirriстрацiТ>, рiшентrя сесii Кам'янка-Бузъкоi районrrоТ ради вiд 22,|2.2017
Jrгр 10 <ГIро райотrrrий бtодх<ет ltам'янка-Бузr,кого району на 20 l В piк),
врахо]]уIочи лист управлiння соцiального захисту }Iаселення

райдержадмiнiстрацiТ вiд 26.1 |.201В Jф2 143 :

1. Вrtести злтiirи до розпоl{iлч вl,тдаткiв загального diоrlдlу районшоl,о бtод>ltету

управ;Iirrltю соt]iальtrого захtrсту tlаселення райдерiкадмirriс,грацiТ згiдrtо з

лодатком.
2. Управлiнню фiнансiв райдерхtалмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiднi

змiни в показники районIIого бюдlжету ,га здiйсr{Iо]затLI фir-rаrrсування видаткiв з

урахуванням внесених змitl.
3. YirpaB-lriTTrtto соцiального захисту насеJIеIIIIя райдерхtадмiгiiотрацii

(А.Загайко) забезт]ечити l]iлт,ове l]икористаIIня KoIt_tT,iB субвенцiТ з дlерrrtавI-Iого
бIодrкету.

4. f;аrте розпорядження затвер/]ит!I на.лерговiй ceciT райолltлоi ради.
5. Itонтроль за викоIIаI{IIям розпорядх(еFI}Iя Iтоклас,гI.I IIа першого заступника

голови р айдер;кадмirri страцiТ А. l] аrrrкiвського.

Голова I}.Кириллrч

f;#дqý

Ёffiч



Щодаток
до розllорядяtення гоJ{ови

райдержадмiнiстрацii
вiд "jt tl а,/ti Ngз1llzД/ l:r//,|

ПерерозIrодiл обся гу lзrtдlrr,гкiв за гальtI ого фоrrду район ttого б lодiкеry
(субвенцiя з мiсцевого бlо;l;кету на надаI]Ilя пiльг та житjIових субсидiй
населеннIо на оплату е.lIектроеrrергiТ, природFiого газу, послуг тепло-,

водопостача}Iня i водовiдведценЕIя, квартирноi плати (утримаrтня булитlкiв i

спору/{ та при будиr-rкових тсрI.rторiй), управлiння багатоквартирI{им будинком,
вивезеIJня побутового смiт,r:я та рiдкlтх нечистот за рахунок вiдrrовiдноТ

субвенцiТ з державного бюджiету) уilравлiннIо соцiального захисту rIаселення

райдеря<адмiнiстрацii у 2018 роцi

грн.

КПКВ; КЕКВ збiльшити змеrrшити Всього

кПКВ 0В 1З 01 1 кЕКВ 2]з0 <Надання пi-rtьг

на оплату житлово-комунальнлlх послуг

окремим категорiям громадян вiдtrовiдно до

законодавства))

- 851 915,80 -851 915,80

КПКВ 081З012 КЕКВ 2240 <Надання

субсидiй населенню для вiдшкодування
витрат на оплату житлово-комунаJIьних
послуг)

- 5,,lб - 5,76

КПКВ 0813012 КЕКВ 27З0 <<Надання

субсидiй населенню для вiдшкодуваннrl
витрат на оплату житлово-комунальних
послуг)

85l92|,56 851 921,56

Всього 851 921,5б _ 851 921,56 0,00

Перший засryпник голови

ра йдеряtадмiнiстрацii -i,й,,Ё А.Вашкiвський


