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Вiдповiдно до T1.6" абзац}- 2. кГ{орядку та умов надання cr/GBeHlliT з

державногФ бюджtетr7 мiсцевимi бюдясетаъ,t на здiйснень;я ]Ъаходiв iцOдо
с*цiально*екOнФмiчного рOзвитк_у 0креъ{их тершто;зiй>, затЕердженогi
ilостанФвою Кабiнету &.4ii+icTpiB УкраТни вiд C}6,{i2 "2й12 П9 1Sб {в р*да,кiliТ
fi*"*танови Кабiнет1, &,t[iHicTp;B УкраТни вiд *i"]2.201? }iЪ ]{}4{])'та
в[эаховуtочи хиtт Управ"lriння ýержсавнеТ казначейськоi. слrужби УкраТн*: у
Каь:'я1-1ка*Бузькоruл;z районi ДьвiвськоТ областi вiд 2З"0} "20i8 }iЪ 02-i 9lЗ4:

l, Здiйснрrти редакttiйне уточнецня t+айп,rензчвання об'сктiв З

}iрах,чванняrчi iх т{iльового призначення, згiдно додатку 1 кРозподiл у 2017

р*rдi субвенцiТ з дерх{а,tsногif бюд;ке:;ч ляiстдевипt ýюдхсетаь{ на здiirснення
захадiв Lцсдо соцiалълто-екотломiчfit]г# ]]Фзвитi{ч $креh{и}i тсриторir?
{загалънийт фонд) ьсiж пдiсцеви&{р1 бюд;кетами за об'сктами (захсда_п,tл;)>л дсi

розIторядження Кабiнетз, VfiнicTxriв УкраТг:и вiд 0б.\2.2*i7 Шq 8бi-р .:Деякi

питання розп*дiлу }, 2'J l7 роrдi субвеншiТ з деlзх<авного бкiджету tъдiсtэевиrд

бюджетаъл на здiйснення заходiв ш]од* сотIiалыто еконо,иiчнсl-Ф рOlзвI,{тк'у'

Oкpe\пi{x теритооiлi)}, а calv{e назви об'сктiв:
* кУтеплення фасад"v ХТодоничнiв*ьког* iýK, с" Г{о.;зоничЕi;1

Кам'янка-ýузъкого району j]bBiB*bKoT областi>> yт*чнитL{ на <<Кагsiталъний

BeMo}lT} -утеI!J-IенЕ{я фасалу Г{ол*ничнiвськ*го _t{tsK ((ЗНЗ {-trtr ;;т.- fiНЗ> н

r:, lf слони чна Кам' ян ка-Б"vзькOгФ району j{bBiBcbKoT областi> ;

- кЕЭрилбаЕня обладнання ддя .;г{Фi],гивногФ майдан,тика
Н*знанiвськФго НtsК Кам'янка-Бузькогtj р*}{y ЛьвiвськоТ обд">;, ут{iчнитуr на
<til*идбання обладнання дjiя сfiо}]тиЕнсгФ майданчика та с;fiCIpтиBнCIi-{j

iнвентарlо дJtrя НезнанiвськогФ НВК Кам'ян;са-Бузького р-Еу ЛbBiBcbK*T
о6;э.>>.
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2. УправлiннтО фiнансiВ Кам'янка-БузькоТ районноТ дерrкавноТ
адмiнiстРацiТ (Л.Барила) trрахуваТи утсчнення назви об'сктiв у вiдгrовiдних
фiнансових та розпOрядчих дФк-у ýдентах.

3 " Контроль за BI,{K*HaiiHя}"{ даЁогФ рФз}l*рядхtення ýокласт{.{ на
ý]сршi}го застуг{ника гФлGЕи ;эайдерlтtадп,riнiствацiТ А.Ваrтлкiвсъксго,

Г'tэ"ilо*а В.Кирж;тичffi
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