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KAI\4, ]я { Ll 1: А,_Б l,/з ъкА рАЙ онн А дЕ ря{А внА АдN4lнI с трлцIя

niе {i} з тýOряджЕння
м. I(ам'янка-Бузька ]Ю /ZZ2/-4.;//Z

Nро зчtвlверlD:лwеllttя паспорlпiв
б ю,d lк е пqн u:l: {i 11 {} zp {{.,ill" {d ayl О 

я н кн-Бу з ь ко {

sз п t:,id etrl sкsу,d-Ot r l,t,i'с':,rлад,rв,iц j'i' н tl 2 t9 l 7 р i к

ВiдrtогliднЕl д,сj ;,TltTT,i S Закопъ УкраТни "Про мiсцевi державнi
адшriнiстратtiТ'*., рirпеrтня ceciT &,аr,t'янка-Бу:зькоТ районноТ ради вiд 23.12.20iб
Nl1 1 "Про plriit:,rTHlat1 бн,lд;lrе,г Каьд'янка-Бузького районv на 2017,piK", рiшення
сесij']iiалд'яiнк.i-l:j,,;з,ьtt,lзl :il,il]iоt,H,ali'taiiи Bi;_, j].CI].2017 J\]Ъ2 "Про внесення змirl та "

доIIовнень до рi,ленгiя iLi cer:iT Каiпt'яltкi]-Гj-iзькоТ районноТ ради вiд 2З.12.2016
}{"qtr1 "Г{ро pi;-r:illHttлltii *iKl,ц;it,-",t Каiчi'яilц;л-Бузького району на 20|7 piK" та

Рiшlеl'tt+я Cci.:],:' [(,ai*,t'.lltri;a-i:;,,,;,,,,.r-,' l:};i_;.lC:i.i,*i,]l, рrlди вiд 2З.аЗ"2011 J\Г912 "Про
внесення зшtiгl т,а допсl{9цень до рiшення ]0 ceciT Кам'янка-БузькоТ районноi
радI1 вiд 2З.i2.,]01б Ns l i "ilpo районний бюджет Кам'янка-Бузького район1,
на 2{}17 piK":

i. Зат'в,еlэl{натl,i лiirlспорти бюджетнlтх програм на 20|] piK Кашt'янка*
Бl'зькоТ рай"ч,з,iэхtадд.{iнii;траr.iiТ за кOдами програмноi кrrасифiкацiТ видаткiв та
кi]е,цl.iтчванFIя лriiсt{еlзрtll. бllr:дхtетiв: 0З iЗ112. 0313l4З, 0Зl6З10, 0316360,
0З l6050, 0317,1]0, 0З 1 .l41{].

2. Зсггв*lлдl2.i,гtl гl н,звiй trlелакчiТ fiасfiорти бюджетноТ програN{и на 2017 piK
}i-аl,,t'ял,lлса-Ьч_ъ,:,lлр.ili'i;,аГt,ш::lз;ка'lлс!нiсr,рашi_:э;L кодаN4и програп,tноТ к;rасифiкацiТ
вltДат'ltitз ,гa rilji::it14,гу,|]а|{lit5i l,,iiсц*вilх [iлl,;i;,i;е,гiв: 03 i 5062, 0З 15012, 0З l5022,
0-,l1-5{Jl1. {lзl:0"1:]- i]зl_,:{i!il, 0lэi]1lllt.л" 0_ji2150. 0312200, 0з|72|2,0зlзlз1,
{]:l i5fi.4 t "

З" lrr{эоi,л,tа,Liiя i{jirJ Ё{зI,.rJ-.iаi.ilя, Ljt\ilf:ii{IiX бюджетних програм пода€тьс-ýt
вiддi;rсп,l t]lirtirHcTэB{}*t t];пOдаrJського забезпечення рай,цержадмiнiстрацiТ
{{-).j]yTKa) },;:!,,irв.тit,лгti,t_l гзiнач,:iв 1зай;,цеlэнtадмirriстраuiТ за звiтний перiол.

.1, Кtlti,: i:,{-i]l]з li,} .tt1.1:{Cttзi-lHý]й ,цаýоI,{} рззilорядження пOкластt4 на першOго
l,з гltt ра йс,н;-{r.rl' держаtsI]оi а.дMiHicTpauiT А.}3ашKiвського.
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