
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

про виділення коштів субвенції 
обласному бюджету з міського 
бюджету на виконання доручень 
виборців депутатам міської ради 

Розглянувши висновки постійної комісії міської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів від 20.02.2013 
№№ Д-1, Д-3 щодо звернення депутатів міської ради Вишневського В.О., 
Македонського І.О. та керуючись рішеннями міської ради від 26.12.2012 
№ 3/30 "Про міський бюджет на 2013 рік" та від 28.12.2011 № 14/19 "Про 
Програму виконання доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської 
ради VI скликання на 2012-2015 роки та Положення про витрачання коштів 
міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", з 
урахуванням внесених змін: 

1. Виділити кошти субвенції обласному бюджету з міського бюджету 
по КФК 250380 "Інші субвенції*" на виконання Програми виконання доручень 
виборців депутатам Дніпропетровської міської ради VI скликання на 
2012-2015 роки у сумі 84 065,00 (вісімдесят чотири тисячі шістдесят п'ять) грн. 

' за рахунок зменшення планових призначень, передбачених Дніпропетровській 
міській раді по КФК 250404 "Інші видатки" на виконання зазначеної Програми, 
згідно з додатком. 

2. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Дніпропетровської 
міської ради (Башкірова І.В.): 

2.1. Відповідно до вимог статей 92 та 106 Бюджетного кодексу 
України, керуючись пунктом 25 рішення міської ради від 26.12.2012 № З/ЗО 
"Про міський бюджет на 2013 рік", з урахуванням внесених змін та доповнень, 
з метою надання субвенції (п. 1 цього розпорядження) укласти угоду з 
головним управлінням охорони здоров'я Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації про передачу коштів з міського бюджету 
м. Дніпропетровська обласному бюджету Дніпропетровської області. 



2.2. Забезпечити перерахування коштів субвенції (п.1 цього 
розпорядження) на рахунок головного управління охорони здоров'я 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

3. Департаменту забезпечення діяльності міської ради - апарату 
Дніпропетровської міської ради (Кіньшаков Є.В.) проконтролювати оплату 
видатків згідно з вимогами чинного законодавства. 

4. Фінансово-економічному департаменту Дніпропетровської міської 
ради (Дробітько І.П.): 

4.1. Провести уточнення річного та помісячного розписів доходів і 
видатків міського бюджету на 2013 рік на фінансування витрат (п. 1 цього 
розпорядження). 

4.2. Здійснити фінансування витрат відповідно до пропозицій, наданих 
відділом бухгалтерського обліку і звітності Дніпропетровської міської ради, 
згідно з п. 1 цього розпорядження за наявності відповідної угоди (п. 2.1 цього 
розпорядження). 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Мелещика В.А. та заступника міського голови -
керуючого справами виконкому міської ради Отченка М.М. 

Міський голова / / — Ї - І - Куліченко 



Додаток 
до розпорядження 
міського голови 

Розподіл коштів субвенції з міського бюджету по КФК 250380 "Інші субвенції" на виконання Програми виконання 
доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2012-2015 роки 

№ п/п Дата і номер 
висновку комісії Сума, гри. Напрямки розподілу коштів Прізвище та ініціали 

депутата 

1 20.02.2013 Д-1 48065.00 
Проведення поточного ремонту ліфта у Комунальному закладі "Дніпропетровська 
міська клінічна лікарня № 16" Дніпропетровської обласної ради (вул. Героїв 
Сталінграда, 19) 

Вишневський 8.0. 

2 20.02.2013 Д-3 36000,00 

Придбання медичного обладнання (інфузомат ТтЗ волометричниіл інфузійний насос -
2 одиниці) для Комунального закладу "Дніпропетровська дитяча міська клінічна 
лікарня № 3 ім. проф. М.Ф. Руднєва" Дніпропетровської обласної ради 
(просп. Пушкіна, 26) 

Македонський 1.0. 

Разом 84 065,00 

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому М.М. Отченко 


