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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АДДНI СТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

шt. Кашt'янка-Бузька

Про внесення змiн dо показнuкiв

районноzо бюdсrcеmу на 2018 piK

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацiТ>, рiшення cecii Кам'янка-БузькоТ районноi ради вtд 22.1220t7

Jф 10 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузького районУ на 201 8 РiЮ>,

розпоряджень голови Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацti вlд

0з.|2.2018 J\b129|l}l5-18 <Про перерозподiл субвенцii з державного бюджету

мiж мiсцевими бюджетами на 2018 рiю), вiд 2б.11.2018 J&1256l0l5-\8 <ПРО

внесення змiн до розподiлу субвенцii мiж мiсцевими бюджетами на

ко\4пенсацiю BapTocTi наданих послуг з органiзацii сiмейного вiдпочинку) та

враховуючи листи управлiння соцiалъного захисту населеннJI

райдержадмiнiстрацii вiд ОЗ.\2.2О18 J\b2197, вiд 04.12.201,8 Jф 2206:

1. Збiльшити обсяг доходiв заг€шьного фонду раЙонного бюджеТУ на СУМУ

24928677 |рн., а саме:

1.1. Збiльшити по ККД 41050100 <Субвенцiя з мiсцевого бюджету на

наданнЯ пiльГ та житловиХ субсидiЙ населенню на оплату електроенергii,

природного газу, послуг тепло-, водоtIостачацня 1 водовlдведення, кВарТирнО1

плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), управлiння
багатоквартирним будинком, поводження з побутовими вiдходами (вивезення

побутових вiдходiв) та вивезення рiдких нечистот, BHecKiB за встаноВленНЯ,

обслуговування та замiну вузлiв комерчiйного облiку води та тепловоi енергii,

абонентського обслуговування дJuI сгtоживачiв комунаJIьних ПосЛУГ, ЩО

надаються у багатоквартирних будинках за iндивiдуальними догоВораМИ За

рахунок вiдповiдноТ субвенцii з дерх(авного бюджету) на суму 25000000,00

грн.;

1.2. Зменшити по ККЩ 41035900 <Iншi субвенцii з мiсцевого бюджету) на

суму 71323,00 грн.

, ., 2. Збiльшити обсяг вилаткiв загаJIьного фо"ду районного бюджетУ

управлiнню соцiального захисту населення раидержадмlнlстрац11 на СУМУ

24928677 |рн., а саме:
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2.1. Збiльшити за КПКВ 0813011 <<Надання пiльг на оплату житлово-
коIчtун€шьних послуг окремим категорiям громадян вiдповiдно до
законодавства)> КЕКВ 27З0 <<Iншi виплати населенню>) на суму 2000000,00 грн.;

2.2. Збiльшити за КПКВ 0813012 <<Надання субсидiй населенню дJuI
вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуп КЕКВ 27З0
кIншi виплати населенню> на суму 2З000000,00 грн;

2.3. Зменшити за КПКВ 08|З242 <<Iншi заходи у сферi соцiального захисту
i соцiального забезпеченнrI) КЕКВ 27З0 <<Iншi виплати населенню)> на суму
71323,00 грн.

3. Провести перерозподiл видаткiв управлiнню соцiального захисту
населеннrI раидержадмlнlстрац11 згlдно додатку

4. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ (Л.Барила) внести

вiдповiднi змiни в IIок€tзники районного бюджету та здiйснювати фiнансування
видаткiв з урахуванням внесених змiн.

(А.Загайко) забезпечити цiльове використання коштiв субвенцiТ з державного
оюджету.

7. Контроль за, виконанIuIм розпорядження покласти на першого

заступника голови райдержадмiнiстрацii А. Вашкiвського.

Голова В.Кирили.rrщjbr; *ý
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до розпорядження голови
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IIерерозподiлобсягУвиДаткiвЗагалЬногофондУрайонногобюджеry
(Субвенцiя з мiсцевого бюджету на наданЕя пiльг та житлових субсидiй

населенню на 11ридбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i

скрапленого газу за рахунок вiдповiдноi субвенuiТ з державного бюджету)

управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiТ у 2018 роцi

грн.

змеrrшитизбiльшитиКIIКВ; КЕКВ

-1700,00_1700,00
КГКВ ОВ |3022 КЕ,КВ 27З0 <<Надання

субсидiй населеннIо для вiдшкодування

витрат на гrридбання твердого та рiдкого

гtiчного побутового гIаJlива i скрапленого

газу)
1500,001500,00

на придбання твердого та рiдкого пiчного

побутового палива i скрапленого газу

окремим категорiям громадян вlдповlдно до

законодавства)

КГШСВ 081З022 КЕКВ 2240 <<Надання

субсидiй населенню для вiдшкодування

виrрЬ, на придбання твердого та рiдкого
.?

гliчного побутового гIаJIива 1 скрапленого

газу)>

-1700,001700,00

IIерший заступник голови

райдертсадмiнiстрачii
А.Вашкiвський

Всього

200,00 200,0q

0,00
Всього


