Від 06 жовтня 2017 року

№259-р

Про перерозподіл коштів субвенції
з державного бюджету
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 147 „Про
районний бюджет на 2017 рік” (із змінами) та з метою забезпечення надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг:
1. Внести зміни до коду ТПКВКМБ 3010 „Надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот”, зокрема:
КПКВК МБ 1513012 „Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам
міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із
служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які
стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на
житлово-комунальні послуги” збільшити на 3000,00 грн.;
КПКВК МБ 1513015 „Надання пільг багатодітним сім'ям на житловокомунальні послуги” збільшити на 3100,00грн;
КПКВК МБ 1513016 „Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг” зменшити на 6100,00 грн.
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2.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації під час підготовки
проекту рішення районної ради „Про внесення змін до рішення районної ради
від 22 грудня 2016 року № 147 „Про районний бюджет на 2017 рік” врахувати
зміни, внесені даним розпорядженням.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Голова районної
державної адміністрації

О.БОРОТА

