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Вiдповiдно до сга.теЙ _l,], 91 ýюд;,tетнOго кодексу УкраТни, статеЙ {,,

Закон1, УкраТни l<Прс .oticl;Bi деЁхавнl а:л,riнiстрацiТ>. на виконання pil,;.:

Каьц'янка-Бузькоi районьсi ?zдп вiд ]З.03.2017 ЛЪ 8 <Про затвердження Прогр:: ,,

вiд 2З"аЗ"28i7 }:*12 sсi]:эс9 вi-л€ссэн:а змiir та доповненъ до рirrrення 10-оТ .:,;.

Кам'янка-Бузькоi рай,:i.,яоТ ,,!?,";:и ц:д 2З"|2.2016 }911 uПро районний бю;..
}|ам'янка-Бузько;"о Dаii*я1,.,-,r?'*tr7;;iк>l, *iд 08.|2.2017 }9 6 <Г{ро внесення ].r.

та допOвнень до uiilеrlня i*-cl cecii Крr,l'янка-БузькоТ районноi ради вiд 2З.\2",: ,

-Nb 1 1 ,оПро районi:и*i бю_f,жет Ка:,4'янка-Бl зького району на 2017 piк>:

i" Затвердri,.и Наliряьt;.л вliкстистаFiня коштiв районного бrодrкету у -:

po;:i на виконаннg ззпiэýiв <<iIрограь,:l,.i розt]итку та пiдтримки аграрного компл ]l
Кам'янка-Бузьксго оайо.:l__rr;з:i 20i1-2{}2* p.fкpi)) у новiй релакцiТ. шо додаютьс,

2. Управлitrr.rо фiь:tt*сiз Ка,.+'янка-БузъкоТ районноТ держа: _

адмiнiстрацiТ tБаrила ii.A".l эдiЙснrсвати фi,lаFiсування видаткiв за <<Програ,,l

рсзвитку та пiдтэиlлiri% i:iЕ&rнсго t:*r1плеi{с\ Кам'янка-Бriзького району на 2,
2О2а ро ки) з ур a}i,Y,BaE ня i,vt з al, веsд/iiе нi4х н апряп,ti в,

SJк*т;:jНriя}j,ji:OГО р()ЗПоряДiкення ПокЛасТИ на перI_,..

заступника ълiнiстрачiТ iвського А.С.

Голова В.Кирилич
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зАтвЕрд}ItЕно
розilорядження N,{ голови
Кам' янка-БlrзькоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацлТ
гзiд ,/9-' ,/2 20 i 7 Nэ 7З 4 r, i.ф z

Е{акрями викGЁис,ЕЁiлI;я к*rя:,гiв. *лддi;tени:х з районного бrоджету у 20tr7 р,-,
ý{а захФди i<Г[;э*r р:э,ъ:IЁё рсзýi{Е:iъ та ;riлiтримки аграЕ}fr{огG кФмп"|Еексу'
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t. СТИПЯ3iлiовання в_ца,,: пrткiв
СеЛЯНСЬКаХ ГОСЕОД;;lJСТВ

лс збереiкеtt t{я iC g---.Jo;Oi,,]

поголiв'я та йогсi
нароI]d},вання.
збiльirrенця виробi, :- :ц,:ва

Mo"IoKa.

Вiдшткодування фiзичним
особам затрат Fia утримання
трьох i бiльше KopiB
моJIочного напряму
продуктивностi в рсзмiрi
10С0,00 гривень за одну
голоtsу за рахунок коштiв
районного бюджету
{КПКВК - аЗ',7ЗЗа, КФКВК
0421 кГ{рограми в га-тузi
сiльського гOсшодарства,
лiсового госшодарства,

рибальства та мисливства),
КЕкВ 27З0 Kiнrпi виплати
населеilн}о)

з60,0 0,0

; il]

збс.,i

2. С,гиму,лювання роз*иткly,

лрiбних фермерсьiri,,х
господарств та
збiльше*ттля виробil :,, цтвэ
с iл ьс ь ко гос п,J_l?-l]j; ]. il i
iэродукшii

Виплата Ko}'{l1eнcaцii витрат

ферпяерським госirодарствам
райот;у, в яких посiвна шлоща
екладае до 100 r-a вкпючно в
cyMi iб48,00 гривень за 1 га
посiвяот плоrцi
{кг{квк - 03tr7з30, кФквк
042tr <<Програми в галузi
сiльського госЕодарства,
:тiоового господарства,

рибалъства та мисливства),
КЕКВ 2б10 <СубсидiТ та
lrоточнi трансферти
пiдп jзисмстваIч{. установам,
органiзащiям)>;

462.() 0.0 462"с

}-сього на lамy и* "ait17 
-a"li:t: 822,8 0,0 82

-4/r,,Я Вашкiвський А"С.


