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Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii), рiшення cecii Кам'янка-БузькоТ районноТ ради вiд 18.12.2018 JФб ],

uПро районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2019 piK>, розпорядження ...

голови Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 25.t1.2019 
,

J\Ъ1378/0/5-19 <Про перерозподiл субвенцiТ з державного бюджету мiж 
.

мiсцевими бюджетами на2О19 piк> та враховуючи лист управлiння соцiального ' 
,'

захисту населення райдержадмiнiстрацii вiд 28. 1 1 .20 1 9 J\Ъ0 |-5 l 1944:

1. Збiльшити обсяг доходiв заг€шьного фо,rду районного бюджету за
коДоМ 41050100 <Субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання пiльг та житлових
субсидiЙ населенню на оплату електроенергii, природного газу, послуг тепло -,

водопостачання i водовiдведення, квартирноi 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 комерцiЙного облiку води та тепловоi енергii, абонентського
обслуговування для споживачiв комун€шьних послуг, що надаються у .,

багатоквdртирних будинках за iндивiдуальними договорами за рахунок
вiдповiдноi субвенцii з державного бюджету> на суму 1008400,00 (один
мiлъйон BiciM тисяч чотириста) гривень.

2. ЗМеншити обсяг видаткiв загапьного фонду районного бюджету

Управлiнню соцiального захисту населення раЙдержадмiнiстрацiТ за КПКВК
081З012 <<Надання субсидiй населенню для вiдшкодування витрат на оплату
ЖиТлово-комунzLльних послуг) КЕКВ 27З0 <Iншi виплати населенню)) на суму
З47|22,З2 грн. (триста сорок ciM тисяч сто двадцять двi гривнi трилцять двi
копiйки).

З. Збiльшити обсяг видаткiв загаJIьного фо"ду районного бюджету

управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiТ за КПКВК 
:

080З011 <<Надання пiльг на оплату житлово-комунzLльних послуг окремим
категорiям громадян вiдповiдно до законодавства> КЕКВ 27З0 <<Iншi виплати



a

l.
V населенню>> на суму |З55522,З2 грн. (один мiльйон триста п'ятдесят п'ять

тисяч п'ятсот двадцять двi гривнi тридцять двi копiйки).
4. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiднi

змiни в показники районного бюджету та здiйснювати фiнансування видаткiв з

урахуванням внесених змiн.
5. Управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацii

(А.Загайко) забезпечити цiльове використання коштiв.
6. Щане розпорядження затвердити на черговiй сесiI районноi ради.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови

райдержадмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподiлу функцiонаJIьних обов'язкiв.
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