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Про внесення зtwiн dо показнuкiв
районноzо бюdеrcеmу

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ>, рiшення cecii Кам'янка-Бузькоi районноТ ради вiд 22,12.20|7
j\b10 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузъкого району на 2018 piK>,
розпорядження голови Львiвсъкоi облдержадмiнiстрацiТ вiд 22.12.2018
J\b 1423l0i5-1 8 пПро зменшення обсяry субвенцiЬ:

1. Зменшити обсяг доходiв заг€шьного фонду районного бюджету за кодом
41050700 <Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату
ДеРЖаВНОi соцiалыlоТ допоN{оги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батЬкiвського пiклування, грошовсго забезпечення батькам-вихователям i
ПРИЙОмним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках
СiМеЙНОго Типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною",
ОПЛаТУ Послуг iз здiЙснення IIатрона,ту над дитиною та виплату соцiальноi
ДОПОМОГи на утримаIIня дитини в сiм'i патронатного вихователд>)
на суму 3З9000,00 гривенъ.' 2: Зменшити обсяг видаткiв загuLльного фоrrду районного бюджету].
УПравлlнню соцlulJlьного захисту населення райдержадмiнiстрацiТ за КПКВ
081З230 <<Виплата державноi соцiальноi допомоги на дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклуванIIя, у дитячих будинках сiмейного типу та
прийомних сiм'ях) |рошового забезuсчення батькам-вихователям i прийомним
батъкам За надання соцiальних IIосJIуг у дитячих будинках сiмейного типу та
прийомних сiм'ях за шринципом "грошi ходятъ за дитиною" та оплату послуг iз
здiйснення патронату над дитLIноIо та виплата соцiальноi допомоги Hd'
утримання дитини в ciM'T патронатLIого вихователо КЕКв 27зО кIншi виплати
населенню) на суму ЗЗ9000,00 tривенr,.

3. УПРавлiннlо фiнансiв райдерlкадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiднi
змiни в показники районного бюджету та здiйснювати фiнансування видаткiв з
урахуванням внесених змiн.

4. УПРавлiнню соцiального захисту населеннrI райдержадмiнiстрацii
(А.Загайко) забезпечити цiльове використання коштiв.

5. .Щане розп твердитI1 на черговiй cecii районноi ради.
6. Контро. порядх(енIfя покласти I{a першого заступника
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Голова В.Кирилич


