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керуючись статтею 4з Закону Украiни <про мiсшеве самоврядування вYlyaili>, рiшенням районнсli ради вiл 22 rруцня 2020 року Nч 40-2 <ГIро
районнrаi бюджеТ КалуськогО районУ ga2021piKn, раИо"нi РЙu r"Йrоu,

], Збiльшити план дохiдноi частини районного бюджету по загfuIьllомy
9::1I "" 202' piK на суму 1000 гривень no квкД 4l05З90о -1"-' йiЁ-#-iмlсцевого бюдкету>.

2. Збiльшлrти плак видатковоi част}lни рал-лонного бюлжету поз.lгttльному фо"ду на 2021 piK на суму 2880924 гривень:

2. l. Спряму,Вати частинУ вiльногО з€UtишкУ кошlтiв загаrьного фоц,tурайонного бюлжету, який склався cT loм на ot.tit.zozl P"-i,;;r;i zвlsszцгр}tвеIiь;
2, 1.]_. Каlryськiй районнiй радi в cyMi 24а7967,82rривень по :- ктгквкМБ 0l10150 <Органiзацiйне, iнформапiйно-аналiтичне таir,lатерiалъно-технiчне забезпеченrrя' дiяльностi обласноi рали, районноТ ради,

li1::i9Т r_ vicTi РаЛИ (у-.р_азi_iТ сгворення). MicbKoT. селишнот. ci.,TbcbKoi рад> _
2227967,8l-_ гривень, iKEK.B 2111 _'15з6Oi5 грrтвень, кЕкв 2120 - з2.1392,82гривеýъ, кЕкв 22t0- 15]000 гривень, KEKfi 2240 - 116500.p*.*, КВКВ
_2_тq: 

1:5000 гривень, кЕкв 227i_*_зоооо гривень, кЕкв zztz *'iОООЪ""еr",кЕкв ?,?73 - lз000 гривень, кЕкв 2275* 4000 гривень, кЕкв 2800 * з0000грttвень);
_ ктпквкМБ 0l10180 <IHrпa лiяльнiс.гь у сtРерi державногоуправлiння> - t80000 гривень, (кЕкв 2210_ 65000 гривень, кЁкв 2240 -8З000 гривеltь, кЕКВ 2730- 6000 гривень, кЕкВ 2i73 *lоЪоЪ-.рrп.*ul,



. 4. Контроль за виконапrrям рiшення
райоrrноi ради М.Фiлiповича i постiйrrу
бюлжегу та фiнаlrсiв (В.Мальон)

мlсцевого самоврядування в Катуському районi на2а2|-

2,1 .2, Калуськiйlлр9gоннiй державrriй адплiнiстрацii в cyMi 470000гривенЬ llo ктпквкмБ 0219800 <Субвенцiя з' ,riсцевогJ Ъrr*.,.удержавном} бюлжегу.__на* tsиконання програм соцiа_пьно-економiчного
розвиткУ регiонiв>, (кЕкв 2620), (Програма забезпечення виконанюlКачуоькою райояною держrlвною адмiнiсЬЙ;с* o.n..oru"ri" 

^,Я 

К-у.о*о*parioHHoro радою повнов€Dкень на 2021-202З роки - ЗSЬООО-iр"u*"",Програма забезпечецня пожежно1 безпеки в Калуському районi на2О21-202З
роки * 25000 гривеrrь. 

. 
Програма лрофiлактики правопоруше лlь на 2021-202З

роки - 95000 гривеНь (в томУ,r.ni ,"*orruBLиM програми : Калуськоплу РВПгунП в_ Iвано-Франкiвськiй областi - 2500Йривень, Калуському РВ УСБУв lвано-Франкiвськiй областi - 70000 .p"**"u ;.2,1,з, Управлiнrло соцiальноiо захисту населеннJI Кашуськоiрайлер**on'нiстрацii в cyMi. t95б,18 .рй."u по ктпквкмБ 08tз160<<НадаrrлЯ соцiальниХ гарант iЙ бвrт.пгим oaoOurr, якi надаrоть соцiа_lrьнiпослуги громадянаNI похILгlого BiKy" особам з iнвацйнiстю, oiro* зiнва,,чiднiстю, хвор}lм, якi не здаrнi'до сЙобс_оу"овуваннJr i потребутотьсторонньо1 допомоги). (кЕкв 2730 - 1906.18 гривеt{ь, кЕкв 22а0 - 50
||]9,u,l, 1l)ar,ioHHa програма логашенrш борговлtч зобов'язагъ чправлiннясоцального захисту населення KarycbKoi райоrrноi державноi алмiпiсiрашiТ.l

2,2, Iшri субвенцii,з пriсцевого бrолжету (Щолинського мiського бюджетугсриторiальнОi громади) в cyMi l000.p"r."i l,rpr"yrur,, Калуськiй районнiй
*:|:i::li алмiнiстраrrii по КТПКВkМБ 02i9800 <Субвенчiя з мiсltевогооюджет) державномУ бю;жетУ на виконанЕш програv соцiапьно-економ iчногороЗвиrку регiонiвl>. (КЕКВ 2620) - для взяття 'на 

об;riк tpet страцii) шкi;iьнихавтобусiв, (Програма забезпечелтня виконанюI Кашуською ралiонкоюдержавною адмiнiстрачiсю делеговаЕих iti Каryською рuй""""J'р*"*повнова}кень на 2021-2023 роки),

З. ВlДДiЛУ фiНанСiв Калуськоi райдержадмiнiстрапii (л,Федун) внестивiдповiднi змiни до районного бюджету на 202 l piK.

покjIасти на заступцика голови
коNllсlю райоrrноi ради з п]iта!{ь

\ _:'
Го.пова районпоi ради NIцхайло jlaBpiB
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