
Вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону Украiни <Про

адмiнiстрацii>, рiшення cecii Кам'янка-Бузькоi районноi ради
<Про районний бюджет Кам'янка-Бузького району на2019 pio, розпорядженнrI

1. Зменшити обсяг доходiв загаJIьного фонду районного бюджету за кодом
41050100 <Субвенцiя з мiсrдевого бrоджету на надання пiльг та житлових

\исубсидiй населенню на оплату електроенергii, природного газу, послуг тепло-,

водопостачання i водовiдведення, квартирноi плати (утримання булинкiв i
споруд та прибудинкових TepLrTopiil), управлiння багатоквартирним будинком,

поводження з побутовимII вiдходами (вивезення побутових вiдходiв), та
вивезення рiдких нечистот, BHecKiB за встановлення, обсlryговування та замiну
вузлiв комерцiйного облiку води та тепловоi енергii, абонентського

обслуговування для спожрrвачiв комунzLJIьних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за iндивiдуалъними договорами за рахунок
вiдгrовiдноТ субвенцii з державного бюджету) на суму 32101300,00 (тридцять

два мijтьйони сто одна тисяча триста) гривень"

2. Зменшити обсяг видаткiв загzulьного фо"ду районного бюджёту

управлiнню соцiалъного захисту IIаселення райдержадмiнiстрацii на суМу
З2101З00,00 (тридцятъ два мiльйоttи сто одна тисяча триста) гривень та
IIровести гrерерозподiл субвенцiТ з мiсl{евого бюджету на надання пiльг та
житлових субсидiй населеннIо на оплату електроенергii, природного гшу,
послуг тепло-, водопостачаI{}Iя i водовiдведення, квартирноТ плати (утриманЙ
будинкiв i споруд та прибу/IиIIкових територiй), управлiння багатоквартирним

будинком, гIоводження з побутовимII вiдходами (вивезення побутових вiдходiв)
та вивезення рiдких нечистот, вtлескiв за встановлення, обслуговування та

замiну вlrзлiв комерчiйного облiку води та тепловоi енергii, абонентського
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обслуговування для споживачiв комуналъних послуг, що надаються у



багатокварТИрнИхбУДинкахЗаiндивiдУа:i"''ДоГоВораМиЗарахУнок
вiДповiлrrоТсУбвенцiТздержаВноГобrодх<етУзгiДноЗ/IоДаТкоМ.

з. управлiнню фirrансiв райдержадмiнiстрацii 
(л.Барила) Внести Вiдгrовiлнi

зшдiни в показники районного бюджету та здiйснювати фiнаrrсування видаткlв з

урахуванняNI ВНеСеНИХ ЗМiН' 
лл\,ттлт\/ н - ержадмiнiстраUii

4. управлiнню соцiалъного захистУ "_1_::::"" 
РаИД

(А.Загайкоj,uб,u"ечитицiпъове"ij::::::::"::;:::,lагаико.1 ЗаUt;srl' 
,r" ,ru черговiй ceciT районноТ ради.

5. Щане розпоряДження затвердит" "" 1::-:::л;:"".и на, пеDшого,зiIIокласти на першого, застJпника

голови райд
i А. Вашкiвсъкого,

В. Кирилич
Голова
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Додаток
до розпорядження
голови райдерiкадмiнi
вiд #

Перерозподiл обсягу видаткiв загального фонду районного бюджету

кСфвенцiя з мiсцевого бюджету на наданнrI пiлъг та житлових субсидiй
населенню на оплату електроенергiТ, природного гшу, послуг тепло-,
водопостапuп,r, i водовiдu.д.rr"r, *"upr"prroi плати (утриманн" 'бlrдr"кiв i
споруд та прибудинкових територiй), управлiння багатоквартирним булиНкоМ,
поводження з побутовими вiдходами (вивезення гrобутових вiдходiв) та
вивезення рiдких нечистот, BHecKiB за встановленнrI, обслуговуваЕня та замiну
вузлiв комерцiйного облiку води та тепловоi енергiТ, абонентськчо
обслуговування для споживачiв комун€Lльних послуг, що надаютЁся 1i

багатоквартирних будинках за iндивiдуальними договорами за рахунок
...

вiдповiдноi субвенцii з державного бюджету>> управлiнню соцiалъного зЕlхисту

]ф

н.

КПКВ; КЕКВ збiльшити Зменшити

кпi{в 081з011
КЕкВ 2730 кНадання
пiльг насеjlенню для
вiдшкодування
витрат на оплату
хtитлово-
комуналыIих послуг)

| 37l94L,40 -l20L 405,59 170 535,81

кпкв 0813012
КЕКВ 27З0 <Надання
гtiльг населенню для
вiдшкодyвання
витрат на оплату
житлово-
комуналыIих послуг>

-32 2,1| 835,81 -32 21l8з5,81

Всього l37l941,40 -зз 473 24L,,40 _32 101 300,00

Перший застуIIник голови
райдержадмiнiстрацii' -jJ,-{

А. Вашкiвський


