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КАМ, ЯНКА_Б УЗЬКА РМОНFIА ДЕР}КАВFIА АДМIШ С ТРАЦUI
РОЗПОР ЯДЖЕННЯ

тrп 9,Р l/рр^рýй8

Про уmочнення су бвенцii
з deрлtсавноzо бюduсеmу

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ, рiшення oecii Кам'янка-Бузькоi районноI ради вiд 22.12.20|7
J\Ъ10 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2018 рiю>,

розпорядженъ голови ЛьвiвсъкоТ облдержадмiнiстрацii вiд 20.12.2018,
Ns1394/0/5-18 та Ns 1З98/0/5-18, враховуючи листи управлiння соцiального
захисту населення райдержадмlнlстрац11 вlд 2|.|2.2018 J\Ъ 2ЗI8 та вiд
21.12.2018 J\Ъ2326: '

1.Зменшити обсяг доходiв загаJIьного фонду районного бюджету по ККД
41050З00 кСубвенцiя з мiсцевого бrоджету на виплату допомоги сiм'ям з

дiтьми, малозабезпеченим сiN{'ям, оссбам, якi не мають права на пенсiю, особам
з 1нвалlднlстю, дlтям з lнв€Ullднlс,{,ю, тLIмчасово1 державноt допомоги дlтям,
тимчасовоt державноi соцiалытоТ допомоги непрацюючiй оообi, яка досягла
заг€Lльного пенсiйного BiKy, але не набула права на пенсiйну виплаry, дошомоги
по догляду за особами з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного

розладу, компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка
догJuIдае за особою з iнвалiднiстю 1 групи,'а також за особою , яка досягла 80-

рiчного BiKy за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державного бюджету) на суму
16600600 грн. та обсяг видаткiв заг€шьного фонду, якi фiнансуються за рахунок
даноi субвенцiТ, згiдно додатку.

2. Внести змiни до розподiлу видатtсiв загального фо"ду районного бюджету
управлiнню соцiалъного захисту населення райдержадмiнiстрацii :

- зменшити за КПКВ 08 1 3 01 2 кНадання субсидiй населенню
вiдшкодування витрат на оплату }ки,tлово-комунulльних послуг> КЕКВ
<<Iншi виплати населенню> на cyN{y 258В9,97 грн.;

- збiльшити за КПКВ 0813011 <Надання пiлъг на
комун€Lльних послуг. окремим категорiям |ромадян
законодавства) КЕКВ 27З0 <<Iншi вI,Iплати населенню)
гривень.
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оплату житлово_

вiдповiдно до
на суму 25889,97



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

урахування]\4 внесених змlн 
"

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

5.,ЩaнepoЗПopяДжeнHяЗaTBеpДиTИHaчеpгoвiйсeсiTpaйoннoipaди.
Iасти на першого заступника

голови

В.Кирилич

бюджету.

iT А. Вашкiвсъкого.ffi
а-[ ffiryЁ
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Додаток
до розпорядження голови

Зменшення обсяry видаткiв загального фонду районного бюджету
(субвентtiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми,.-
малозабезпеченим сiм'ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам з

lнваJllднlстю, дlтям з lнв€Ullднlстю, тимчасово1 державно1 допомоги дlтям?
тимчасовоi' державноi' соцiальгtоi допомоги непрацюючiй особi, яка досягла
загалъного пенсiйного BiKy, ,Lпе не набула права на пенсiйЕу виплату, допомоги
по догляду за особами з iнвалiлнiстю I чи II групи внаслiдок психiчного

розладу, компенсацiйноi виплати I{епрацюючiй працездатнiй оообi,, яка

доглядае за особою з iнвалiднiстю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-

рiчного BiKy за рахунок вiдповiдноТ субвенцii з державного бюджету)

управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiТ у 2018 роцi

кпкв Сума, грп.

69 746,09

КПКВ 0813043 <Надання допомоги при народженнi

дитини)

4 790 496,0з

КПКВ 0813044 <Надання лопомоги на дiтей, над якими
встановлено опlку чи II1клування>)

б84 189,50

5з8 8|92,57

КПКВ 081З046 <Надання тиIчIчасовоi державноi
допомоги дlтям)

91 484,9з

КПКВ 0813047 <Надання державноi соцiальноi

допомоги малозабезпечениN,I сiшt'ям>

9 29| 641,,54

197 061,50

КПКВ 0813082 <Надання державноi соцiапьноi

доrrомоги особам, якi не мають права на гrенсiю, та

161 в48,07



Перший заступник голови

раидержадмrнrстрацll А.Вашкiвський

особам з iнвалiднiстю, державноi соцiальноi допомоги
на догляд))

КПКВ 081З083 <Надання допомоги по догляду за

особами з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок
психlчного розладу>

410 599,65

КПКВ 0813084 <<Надання тимчасовоi державноi
соцiальноi допомоги непрацюючiй особi, яка досягла
загального пенсiйного BiKy, €lJIе не набула права на
пенсlину виплату)

з64 257,82

KIIKB 08 1 3085 <<Надання щомiсячноi компенсацiйноi
виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядас
за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка

досягла 80-рiчного BiKp>

з8z,3

Всього 16 б00 б00,00
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