
чугу!вськА

[1ро впзпат3нпя замовшиком роб|т з

буА!впиштва, рекопструкц!1' ремоцту
та утриманця вулиць ! дор!г
комунальпо| власцост! у населених
пунктах 9угу'л'вського району та
одер2.(увачем бпод:кетних кош:т|в, як|
[ро||онук)ться для ф!нансування за

рахунок субвепц!! з державного
б:од::сету

у 2014 роц1

м!сцевцм бподясетам

РАйоннА двРжАвнА Адм|н1стРАц|я
хАРк!вськот оБлАст|

Роз по Ряд)кш ння

{уц!в м /.?'/

3 метото забезпечення над1йного функц|онування щанспорно! мереж|,

п|двищення р|вня благоусщото населених тункт1в та безпеки дорожнього рР(у'
в1дпов|дно до |{орядку та р{ов надання субвенц|| з державного бтодх<ец

м1сцевим бтоджетам на буд|вниптво, реконструкц1|о, ремонт та утиманн,{
вулиць 1 дорг комунально| влаоност| у насепених пунктах рйону, затверд)кених

постаново|о 1{аб|нец й!н1сщ1в !кра|ни в|д 19 с!чня 2011 року 1\! 52

(з1 зм1нами), керу!очись пунктом 3 частини 5 статт1 22 Бтоджетного кодексу

!кра|ни, статтями 6, 41 3акону !кра{ни <|{ро м1сцев1 дерх<авн! адм|н|срац||>,

пунктом 8 порядку ск]1ад!!нн'{' розгляду' затверш|(ення та основних вимог до
виконан[{'{ коплторис|в бтодтсетних установ' затверд)кеного постаново1о
(аб1нец й1н|сщ|в !кра'1ни в1д 28 лтотого 2002 роч )х|о 228 (з| зм!нами), на

виконан!{'{ розпоряджентля голови {арк1всько| обласнот дер)}(авно! адм|н|сщап||

вй 15 тавня 2014 року !т[э 188 <|1ро затвердження перел|ку об'ект!в
бул|вни:1тва. реконсрукш!!. ремонту та утримаяня вулишь 1лор!г комунально|

власност1 у населених пунктах район|в та м|отах обпаоного значення
)(арк|всько! област[, як| пропонутоться для ф|нанс1ъання за рахунок субвенц|! з

дерхавного бтоджец в 2014 роц1>, лист|в ,{епартамент житлово-комуна.]1ьного

господарства та розвитч 1нфрастр1ктури '!арк1всько! обпасно|

дер>кавно! !дм!н!срац!! вй 31.03.2014 ш9 07-01/104' )(арк|всько! обласно!

державно| адм|н!страц1! вщ 1,5.04-201'4 !'{р 01-64/2493 щодо визначення

з,|мовником роб1т _ €лух<бу автомоб1льних дор|г у )(арЁвськ|й обпаст| та
врахову|очи р1п:ення сес1{ 9щу1всько| районно! рали в|л 13 равня 2014 року
<<|!ро внесення зм|н до р!тшення райочно! ради в1д 30 с|чня 2014 року <|{ро

рйонний бюджет на 20!4 р|к> та додатк!в до н ього>:
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1. 8изначити замовником роб[т з бул1вништва, реконсщукц!!, ремонту та
)щ)имання вулиць 1 дор|г коплунально! власност[ у населених ггу{ктах
9уц1воького району та одерх(уваяем бтод>кетних котпт|в, як| пропонук)ться для
ф1нансування за рахунок субвенц|! з державного бтодхсету м|сцевим бтод:кетапл

у 2014 роц| - €лужбу автомоб|льних дор1г у {арк|вськ[й област[.
2. Рекойенд1ъати €лужб| автомоб1льних дор1г у {арк|вськ1й област[

((овальвак -{,.й.) 1нфорштувати рйонну державну адм!н!отрацй про
використання субвенц!! та виконанн'{ роб!т з бул1вттицтва, реконсщ1т<ц[!,
ремонц та ущиманн-'{ вулишь 1 дор|г когщнально] власност! у населених
пунктах 91ту!вського району у розр!з| об'екЁв щом|сянно до 1 нисла
протягом 2014 року.

3. 8[дд!у |нфрасщ1.кгури районно1 державно| адм!н|срац[!
(6нищенко |Ф.8.) про виконан1{-'{ розпоряд}(ен}б{ 1нформувати голову районно|
дер)кавно1 адм1н1сщаш!| через сектор контролю аларац рйоннот державнот
адм!н|оцац1! до 25 щудня 2014 року.

4. 1(онтроль за викон:!н!{'1м розпорядт(ен}{'{ зали!па|о за собою.

11ерп:ий заступнпк головп
районпо! дерлсавно! адм!н1страц!! вАРх{[!гнов


