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КАМ, ЯНКА_Б УЗЬКА PMOHI-IA ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
У2 lZrtZr-Zr Азr'/,ааь- м. кам'янка-Бузька

т//
Про внесення злwiн do розпоряdеrcення
z ол о в l, К ам' ян к а - Бу з ь ко l, р а й d ер нс u d MiH i сmр а цii
Bid 21 квimня 2017 року М207/02-08/17
кПро поряdок вuкорuсmшння кошmiв
рuйонноzо бюdltсеmу на вuконання
захоdiв Проzрам у zалузi АПЮ)

х, _/77,/ala8/r7

Вiдповiдно до статей 2О, 9I Бюджетного кодексу Украiни, статей 6, 19

Закону УкраiЪи кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, на виконання рiшень
Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 2З.03.2017 Jф 8 кПро затвердження Програм>
та вiд 23.0З.2017 Jф12 <Про BHeceHHrI змiн та доповнень до рiшення 10-оТ ceciT
Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 23.1,2.20|6 JЪ11 <Про районний бюджет
Кам'янка-Бузького району на 2017 pio:

1" Затвердити Напрями використання коштiв районного бюджету у 20t7
роцi на виконання заходiв кПрограrr,ли розвитку та пiдтримки аграрного комппексу
Кам'янка-Бузького району на2017-2О2О роки) у новiй редакцiТ, що додаються.

2. Управлiнню фiнансiв Кам'янка-Бузъкоi районноi державноТ
адмiнiстрацii (Барила Л.А.) здiйснювати фiнансування видаткiв за <Програмою

розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-Бузького району на 20|7-
202О роки) з урахуванням затверджених напрямiв. '

З. Кон конанням розпорядження покласти на першого заступника
голови

В.I.Кирилич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Кам' янка-Бузькоi районноТ

Напрями використання коштiво видiлених з районного бюджету у 2017 роцi
на заходи <<Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу

Кам'янка-Бузького району ца 2017-2020 роки>

J\Ъ

(нова редакцiя)
тис.

Nь
п/п

Напрями використання
коштiв Перелiк заходiв

загальний
фонд

пецiальний
фонд

Разом

1 Стимулювання власникiв
сеJUIнських господарств
до збереження iснуючого
поголiв'я та його
нарощування, збiльшення
виробництва молока.

Вiдшкодування фiзичним
особам затрат на утримання
трьох i бiльше KopiB
молочного наIIряму
rrродуктивностi в розмiрi
1000,00 гривень за одну
голову за рахунок коштiв
районного бюджету
(кпквк * 03173з0, кФквк
0421 кПрограми в галузi
сiльського господарства,
лiсового господарства,

рибальства та мисливства),
кЕкВ 2730 <Iншi виплати
населенню>)

348.0 0,0 348.0

2. Стимулювання розвитку
дрiбних фермерських
господарств та
збiльшення виробництва
сiльськогосподарськоi
продукцiТ

Виплата комrrенсацii витрат
фермерським господарстваI4
району, в яких посiвна тrлоща
скJIадае до 100 га включно в
cyMi 1648,00 гривень за 1 га
посiвноi площi
(кпквк _ 0зl7з30, кФквк
0421 кПрограми в галузi
сiльського господарства,
лiсового господарства,

рибальства та мисливства),
КЕКВ 2610 кСубсидii та
поточнi трансферти
пiдприемствам, ycTaHoBaJ\{,

органiзацiям)>

462,0 0,0 462^0

Усього на Програмy на 2017 piK: 810,0 0,0 810,0
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(/Керiвниlt апарату райдержадмiнiстрацii любов Височанська


