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КДМ,ЯНКД-БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ

розпоряд)ItЕння
Цсеjала 2017 року-_7- м. Кам'янка-Бузька у9 ?3 ?,/t?"1-o;plz,

Про в udiлення бюDнсеmнах
кошmiв

На виконаннrI рiшення п'ятнадцятоi cecii VII скликання Кам'янка-БУЗьКОi

районноi ради вtд 22.06.200|7 Nэ7 кПро внесення змiн та доповнень у рiшення
сесiй Кам'янка-БузькоТ районноi ради), рiшення п'ятнадцятоi ceciT vII
скликання Кам'янка-Бузькоi районноi ради вl,д22.06.200|7 J\b 10 <Про BHeceHHlI

змiн та доповнеНь дО рiшеннЯ 10-оi сесii Кам'янка-Бузькоi районноТ ради вiд
2з.t2.20tб Ns 11 кПро районний бюджет Кам'янка-БузькогЬ району на 201,7

pio: {

1.Затвердити розподiл субвенцiй на реалiзацiю заходiв Програми РозвитКУ

земельних вiдносин у Кам'янка-Бузькому районi на 201'6,2020 роки за

напрямом виготовлення технiчноi документацii iз землеустрою з визначеннrI

норматиВноi гроШовоi оцiНки земеЛь сiльсьКогосподарського призначення, якi

знаходяться у власност1 громадян, для ведення товарного

сiльськоГосподарСькогО виробниЦтва (паi) за межаМи населеного пункту у cyMi

згiдно додатку.
2. Управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ (Л.Барила) внести змiни У

видатки з районного бюджету на 2017 piK.

З. Вiддiлу у Кам'янка-Бузькому районi Головного управлiння

,щержгеокадастру у Львiвськiй областi (в.лень), головi Зубiвмостiвськоi
сiгьськоi радИ (I.Москалюк) та головi СiлецькоI сiлъсъкоI ради (В.Глькiв)

забезпечити цiльове використання коштiв районного бюджету.
4. Контроль за виконанням розпорядженнrI покласти на першого заступника

голови райдерffi
аý
,Ё
,r\f,*t

,&пй;;fп
Ж{,p,tTHj*

Голова В. Кирилич
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Додаток
до розпорядження голOви

раидержадмlнlстрац11

Розподiл

субвенцiй на реа.гriзацiю заходiв Програми за напрямом виготовлення технiчноi
документацii iз землеустрою з визначення Еормативноi грошовоi оцiнки земелЬ

сiльсъкогосподарсъкого призначенЕя, якi знаходяться у власностi громадян, дJIII

ведення товарЕого сiлъськогосподарськогО Виробництва (паi) за межами
населеного гryнкту
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rý Засryпник голови
райдержадмiнiстрацii

,i:

:

Михайло Мазяр
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Назва мiсцевоi
Ради

Сума субвенцiй на реалiзацiю заходiв Програми
Розвитку земелъних вiдносин у Кам'янка-Бузькому

районi на 2016-2020 роки за напрямpм виготовлення
ЪехнiчноТ документацii iз землеусrрЬо Ь 

""з"а"енн,нормативноi грошовоТ оцiнки земель
сiльськогосподарсъкого призначення, якi знаходяться

у власностi громадян, для ведення товарЕсго
сiдьськогоlrодарсъкого виробництва (паТ) за межами

населеного гryнкту
1. Зубiвмостiвська

сiльська рада
75 260,00 грн.

) Сiлецька сiлъсъка
рада

144 З82,00 грц.
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