розпорядttЕння

голови виьшлнськоi рдЙонноi JEpit{дBHoi дJмIнIстрдцIi
КlРОВОГРАJСЬКОi ОБЛАСТI

м

20l7 року

]0l-р

Про вяесе!ш змiн до бсягiв субreяцii з
дФжавноr0 бюджеry мiсцевим бюФк€там
на здiЙс!енш держввж лрограм соцiшьяою
захвсту у rрудпi 20l7 рку

Вiдповiд!о до роrпорядженяя головп d]цержадмiнiстрацii вiд 18 Фуд!я
2017 року Jt! 656-р (Про вяфевня змiн до обсrгiв субв€вцii з дФжавного
бюл*еD мjсцевим бю'.)l(еlам на ,дiйснення соцiдьноrc Фисry ) грудяi
2017 poкyD, цъrгу 14 рiшенн, Вiльшаяськоi райоявоi ради вiд 2З грудня
2016 року lt! l24 (Пр районнtrй бюдLжет яа 20l 7 PiK, (iз змiяами):
Вяестя змiяв до затвердrкених обсrгiв с}б*нцiт з д€ржsною бюджеry
мiсцевим бюд}tетш на вfiплsry державноi соцiальноi допомо.и яа дiтей_сирiт
та дireй, позбашеяш батькiвсьхою пigущм, грошоюго за6€зпече!яя
баъкш_виховаrелям i прийошим баъь?ч за нмаяня соцiальнrr\ лосл)l у
дитячих буд!!@ сiмеЙяог0 тиrry та прийомвп сiм'ях за прияципом <грошi
ходять за дитпноюr] оплату пфлуг iз здiйснення патронату t ад дитиною та
впriлату соqiальноi допомов яа )примаяш дит!яи в ciM'T патровдЕоф
впховаФя змеяшеняя cnry 23]00,00 грв. (дода€тý.r).
l

,

2.

Фiншсовому улрашiнню райдер*2дviнiстрэцi] подати rаяе
рrпорядженн, раЙопiЙ радi на подшьше иlвершеш в sрцумlи пiд час
лiдmовки проекту рitлення

бюджсry на 2017 piK,

раЛонноТ ради про ýнесе}пя ]MiH

до рйонноm

З. КоЕrрФь 9 викоЕшяям даяоm рзпоряддеЕня покласти sа перцого
застJлrника голови раЙонfi oi дерх?вноl 4дмiяiстрацii С.НеФром.

Перпхй ззсrупл|lк ]оловх
раlонноIдер,.йв!оi iдмiнiФрацii

l.
,/i

с.настЕров

зАтвврдlшно
Розпорядження голови
Вiльшаяськоi районяоi
держаноi здмiпiстрацi'i
22 Фущя 2017 Nе З0 l -р

змlни

до затвердженц оftягiв субвенцji з держФяою бюджсту мiсцевим бюджФам
на виллаry державноi соцiшьвоi доломопr на дiтей-сiрiт Е дireЙ, лозбаме!их
батькiвськоrо пiмуваяш, грошовоюибезпеченяя батькам_вйхователям i
прийомним батьке за надаяня соцiальних послуг у дmячж буд!вкd
с;мейною гипу в лрийомш сiм'п ]а llринцнпом.грошi \одrъ rддиrиноюý,
оплату послуг iз здiйсяення пffгрояату над дитиною та вяшаry соцiальноi

допомоrrl на )лримщш дшиви

в

ciв'i mтроватяоm вихоmтеля

(г?нJ
ff!

кддпквк

Зменulеfi ня обсягу

4I0з5800
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2]]00,00
23зш,00

с}бЕнцii

