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3 метото забезпечення над|йного функц|онування щанспортно! мереж!,
п|двищення р|вня благоустрото населених пункт|в та безпеки дорожнього руху,
керуточись пунктом 3 чаотини 5 стат] 22 Бтод>кетного кодексу !кра!ни,
статтями 6, 41 3акону 9кра|ни <[{ро м|сцев| державн| адм|н|сщац||>, в|дпов!дно

до |[орядку та умов нада|1|1я субвенц|{ з дер)1(авного бтоджету м1сцевим
бтоджетам на буд|вництво' реконструкц1то, ремонт та утримання вулиць 1дор|г
комунально! влаоност| у населених пунктах району, затверджених постаново1о
1{аб|нету [м1|н1стр!в 9кра|ни в|д ]9 о]чня 2011 року Ф 52 (з1 зм|нами), пункту
8 <|{орядку складання, розгляду' затвердження та основних вимог до виконання
котштор|с|в бтод>кетних установ)' затверджених постаново}о 1{аб|нету \4|н1сщ|в
}кра!ни в|д 28 лтотого 2002 року }(з 228, на виконання розпорядження голови
)(арк|всько| обласно] дер>кавно| адм]н{страц1| в|д 28 лтотого 20|3 року )',{! 66
<|{ро затвердх{ення перел|ку об'ект1в буд|вництва, реконструкц|т, ремонту та
утримання вулиць | дор|г комунально| власност] у населених пунктах
{арк|всько? област1, як| пропон1тотьоя для ф|нансування за рахунок субвенц|? з

державного бтод>кету в 2013 роц|>, листа департаменту )китлово-комунального
господарства та розвитку |нфрасщуктури [арк|всько| обласно1 державно|
адм|н|сщац|| в1д 19.03.2013 $р 009-01/737, та враховутони р|тшення [{уг$всько|

районно! рад(и в|д 30 кв|тня 2013 року (про внесення зм!н до р|тпення районнот
ради в]д 25 цудня 2012 року <|{ро районний бтоджет на 2013 р1к> та додатк!в
до нього:

1. 8изначити замовником роб|т з буА|внит{тва, реконструкц||, ремонту та
пунктах
€лркбу



2

2. €ектору ф|нансово_господарського забезпечення апарату районно|
державно| адм|н|страц|| ()(арк!вська 1Ф'Ф.) ввести в мережу установ та
орган1зац|й, як| отримутоть ко1]1ти з м[сцевого бтод>кету в 2013 роц!, €лркбу
автомоб|льних дор1г у {арк|вськ|й област|, як одеря{увача бтоджетних котшт|в.

3. Рекомендувати €лужб1 автомоб|льних дор|г у [арк|вськ1й област1
(\4|куленко 1{.Б.) щом|сячно до 1 числа протягом 2013 року |нформувати
9угу|вську районну державну адм!н|страц!то про використання субвенц|| та
виконанн'{ роб|т з буд|внит]тва, реконструкц|!, ремонту та утримання вулиць |

дор!г комунально| власност1 у населених пунктах 9угу|вського району у розр!з!
об'ект|в, затверджет]их !кравтодором.

4. Б1дд!лу |нфраструкцри раионно1 державно1 адм1н1сщац11
(Фнищенко 1Ф.Б.) про х|д виконання розпорядження |нформувати голову
районно1 дер>кавно1 адм|н|страц|| через сектор контрол1о ат\арыц районно|
лер:кавно| адм!н|сщаш1| щокварталу до ]0 числа м!сяця насцпного за зв!тн!м
протягом 2013 року.

5. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на пер1]]ого
заступника голови районно| державно| адм1н|ощац!| Бар:ке|нова }0'1(.

| олова районно! дерэкавно!
адм1н!страц!| в.в. лоБои!{внко


