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КАМ, ЯНКА_БУЗ ЬКА РАИОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про перерозпо diл су бвен цii

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, рiшення Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 18.12.2018 j\l96 <Про
районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2019 рiю> та враховуючи лист
управлiння соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацii вiд 03.05.2019
Ns772:

1. Зменшити обсяг видаткiв загального фоrrду районного бюджету
управлiнню соцiалъного захисту населеннrI райдержадмiнiстрацiТ на суму
7 569 45б,00 |рн., в т.ч.: за КПКВ 0813043 <<Надання допомоги при народженнi
дитини) КЕКВ 27З0 <<IHrпi вигIлати населенню>> - | 269 456,00 |рЕ., за КПКВ
081З044 <Надання допомогI1 на дiтей, над якими встановлено опiку чи
пiклування> КЕКВ 2730 <Iншi виIтлати населенню) - 1 300 000,00 |рн., за
КПКВ 081З047 <<Надання державноi соцiальноi допомоги малозабезпеченим
сiм'ям>> КЕКВ 27З0 <Iншi виплати населенню) - 3 800 000,00 |рн., за КПКВ
0813083 <Надання допомоги по догляду з? особами з iнвалiднiстю I чи II групи
ВНаСлiдок психiчного розладу) КЕКВ 2730 <Iншi виплати населенню)
1 200 000,00 гривень.

2. Збiльшити обсяг видаткiв заг€uIъного фо"ду районного бюджету
УПРавлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiТ на суму
7569456,00 грн., в т.ч.: за КПКВ 081З049 <<Вiдшкодування послуги з догляду за
ДИтиною до трьох poKiB кмунilдипальна нrIня)) КЕКВ 27З0 <Iншi
ВИПЛаТИ НаСеленнЮ)) : 45 456,00 грн., за КПКВ,081З084 <<Надання щомiсячноj
КОМПеНСаЦiйнОi Виплати непрацюrочiЙ працездатнiй особi, яка доглядас за
ОСОбОю з iнвалiднiстю I групи, а також за Особою, якадосягла 80-рiчного BiKpi'
КЕКВ 2730 <Iншi виплати населенню) - 180 000,00 грн., за КПКВ 0813087
<НаДання допомоги на дiтей, якi вltховуються у багатодiтних сiм'ях>> КЕКВ
27З0 <<Iншi виплати населенню>> - 7 З44 000,00 гривенъ

З. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiдпi
ЗМiНи В ПокЕ}Зники районного бюджету та здiйснювати фiнансування видаткiв з

урахуванням внесених змiн.
iнню соцiаrылого захIIсту населення райдержадмiнiстрацii

ечити цiлъове RL]кор] стання коштiв.
дженнrI затвердIIтII на черговiй ceciT районноi ради.

виконанI{ям розпорj{лlrtеннrl залишаю за собою.
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