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кАм,янкА-БузькА рАЙонt{А шржАвнА Ад/IIнIстрАI-ця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

'f Иrя i ,,ф,ry
м. Кам'янка-Бузька

Про уmочнення субвенцii

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Уr.ра*ц кПро мiсцевi державнi адшлiнiстрацii)>,

рiшення ceciT Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 18.12.20t8 Nsб кПро районний
бюджет Кам'янка-Бузького району на2019 piк), розпорядженнrI голови JbBiBcbKoT

обласноi державноТ адмiнiстрацii вtд 26.72.2019 J\Ъ1561/0/5-19 кПро змеЕшення

обсягу субвенцii з державного бюджеry> та врахоЁуючи лист управлiння
соцiа_гtьного захисту населення райдержадмiнiстрацii в\д27.|2.20|9 Jtlb2095:

1. Зменшити обсяг доходiв загаJIьного фонду районного бюджету за кодом

41050300 <Субвенцiя з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм'ям з

дiтьми, ма-irозабезпеченим сiм'ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам

з iнвалiднiстю, дiтям з iнваrriднiстю, тимчасовоТ державноi допомоги дiтям,
тим{асовоТ державноI соцiальноi допомоги непрацюючiй особi, яка досягла
загальнý5о пенсiйного BiKy, €ше не набула права на пенсiйну виплату, допомоги
по догjIяду за особами з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчнчго

розладу, комlтенсацiйноТ виплати непрацюючiй працездатнiй особi, 4Tu
догJuIдае за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка досягла 8Ь-

рiчного BiKy за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державного бюджету) на суму
5000000,00 (п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок).

2. Зменшити обсяг видаткiв загального фо"ду районного бюджету

ушравлiнню соцiаltьного захисту населеннrI райдержадмiнiстрацii на виплату

допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, рсобам, якi не MaIoTb права

на пенсiю, особам з iнва;riднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасовоi державноi

допомоги дiтям, тимчасовоi державноТ соцiальноI допомоги непрацюючiй

особi, яка досягла загального пенсiйного BiKy, €tле не набула права на пенсiйну

виплату, допомоги по догляду за особами з iнваrriднiстю I чи II групи внаслiдок

психiчного розладу, компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй особi,

яка доглядае за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за особою) яка досягла
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80-рiчного BiKy за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державного бюджеry
5000000,00 (п'ять мiльйонi гривень 00 копiйок) згiдно з додатком 1.

З. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) внести вiдповiднi
змiнИ в пок€вНики райОнногО бюджетУ та здiйснювати фiнансуванIш видаткiв з
ypaxyBaHHrIM внесених змiн.

4. Управлiнню соцiального захисry наседенIuI райдержадмiнiстрацiТ
(А.Загайко) забезпечити цiльове використаннrI коштiв.

5. !ане розпорядження затвердити на черговiй сесiI районноi Ради.
6. КонтроJIъ за виконанням розпорядженшI зitлишаю за собою.

х. зАмулА

s

}

ý.О:чр.З,1:



.Щодаток 1

до розпорядженшI голови

районноi державноi адмiнiстрацii
, at/ ,, /..

вiд l | "/:ч3l{"r , ,iL"/,? it( [ц
Nч l, 1 чir|1j _ ц;fTg ,//

уточнення
субвенцiТ з мiсцевого бюджету на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми,

малозабезпеченим сiм'ям, особам, якi не маютъ права на пенсiю, особам з

iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасовоТ державноi допомоги дiтям,
тимчасовоi державноi соцi€tльноi допомоги непрацюючiй особi, яка досягла

загапьного пенсiйного BiKy, €Llre не набула права на пенсiйну виплату,

допомоги по догJIяду за особами з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок
психiчного розладу, компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй

особi, яка догляда€ за особою з iнвалiднiстю I гругrи, а також за особою, яка

досягла 80_рiчного BiKy за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державного

(+>> ((_> Всього, грн.

КПКВ:0813041; КЕКВ:2730 кНадання допомоги у
зв'язкy з вагiтнiстю i пологами>

60000,00 -60000,00

КПКВ:0813041; КЕКВ:2240 <Надання допомоги у
зв'язку з вагiтнiстю i пологаллиrr

30,00 -30,00

КПКВ :08 1 З042; КЕКВ :2240 кНадання допомоги при

уси[Iовленнi дитини>>

94б0,00 -9460,00

КПКВ :08 1 3 043 ; КЕКВ :273 0 <Надання допомоги при
народженнi дитиниrr

6849зз,46 -6849зз,46

КПКВ :08 1 3 043 ; КЕКВ :2240 <Надання допомоги rlри
народженнi дитиниrr

100,00 -100,00

КПКВ:081З044; КЕКВ:2730 <Надання допомоги на

дiтеff, над якими встановлено опiку чи пiклування>
250000,00 -250000,00

КПКВ:081З044; КЕКВ:2240 <Надання допомоги на
дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування>

30,00 -30,00

КПКВ:0813045; КЕКВ:27З0 кНадання допомоги на
дiтей одиноким матерям)

26761,6,60 ,267616,60

КПКВ:0813045; КЕКВ:2240 кНадання допомOги на
дiтей одиноким матерям))

100,00 -100,00

КПКВ:08 1 3046; КЕКВ :2730 кНадання тимчасовоТ
державноТ допомоги дiтям>

40000,00 -40000,00

КПКВ:081З047; КЕКВ:2730 к Надання державноТ
соцiа-пьноi допомоги малозабезrrеченим сiм'ям>>

1359506,95 -1359506,95

КПКВ :08 1 З047 ; КЕКВ:2240 к Надання державноi
соцiа-пьноi допомоги малозабезпеченим сiм'ям>>

400,00 -400,00

КПКВ : 08 1 З049 ; КЕКВ :273 0 кВiдшкодування
посJrуги з догJuIду за дитиною до трьох poKiB
"мунiципальна няЕя"))

б547,00 8101,00 -1554,00

КПКВ:08 1 З08 1 ; КЕКВ:2730 кНадання державноi
соцiальноi допомоги особам з iнвалiднiстю з

дитинства та дiтям з iнва;riднiстю>

676588,47 1720000,00 -1043411,53
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КПКВ:08 l 308 1 ; КЕКВ :2240 кНадання державноi
соцiальноТ допомоги особаlrц з iнва-iriднiстю з

дитинства та дiтям з iнвалiднiстю>

1500,00 -1500,00

КПКВ:08 1 3082; КЕКВ:2730 кНадання державноi
соцiальноi допомоги оообаrrл, якi не мають rrрава на
пенсiю, та особам з iнвалiднiстю, державноТ
соцiальноi доrrомоги на догJIяд)

500000,00 -500000,00

КПКВ :08 1 3082; КЕКВ:2240 <Надання державноi
соцiа-шьноi доrrомоги особам, якi не мають права на
пенсiю, та особаrчr з iнвалiднiстю, державноi
соцiальноТ допомоги на догJIяд>

600,00 -600,00

КПКВ:0813083; КЕКВ:2730 <Надання допомоги по
догляду за особами з iнвалiднiстю I чи II гругrи
внаслiдок психiчного розладу)

з86878,80 -з86878,80

I0IKB :08 1 3 083 ; КЕКВ :2240 кНадання допомоги по
догляду за особами з iнвалiднiстю I чи II групи
внаслiдок психiчного розладу)

400,00 -400,00

КПКВ:08 13084; КЕКВ:2730 кНадання тимчасовоi
державноi соцiальноi доrrомоги непрацюючiй особi,
яка досягла зaгального пенсiйного BiKy, ,lле не
набула права на пенсiйну виплату)

56759,75 -56759,75

КПКВ : 08 1 3 084 ; КЕКВ :2240 кНадаrrня тимчасовоi
державноi соцiальноi допомоги непрацюючiй особi,
яка досягла загального пенсiйного BiKy, але не
набула права на пенсiйну виплатy))

215,50 -215,50

КПКВ:081 3085; КЕКВ:2730 кНадання щомiсячноi
компенсацiйноi виfIлати неrrрацюючiй працездатнiй
особi, яка доглядае за особою з iнвалiднiстю I групи,
а також за особою, яка досягла 80-рiчного BiKy>

1797,99 15000,00 -lз202,0|

КПКВ :08 1 3085 ; КЕКВ:2240 кНадання щомiсячноi
компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй
особi, яка доглядае за особою з iнвалiднiстю I групи,
а також за особою, яка досягла 80-рiчного BiKy>

60,00 -60,00

КПКВ:0813087; КЕКВ:2730 кНадання допомоги на
дiтей, лс! виховlтоться у багатодiтних сiм'ях>>

з2з24I,40 -з2з24|,40

Всього +68493з,46 -5684933,46 -5 000 000,00

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii л.височанська


