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

Про виділення коштів субвенції з 
міського бюджету на виконання 
доручень виборців депутатам 
міської ради бюджетам районів у 
місті 

Розглянувши висновки постійної комісії міської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів від 20.02,2013 №№ Д-4, 
Д-5, Д-6, Д-7, Д-8, Д-9, Д-10, Д-11, Д-12, Д-13, Д-15, Д-16 щодо звернення 
депутатів міської ради Турчина І.В., Міносяна ЯЛ. та керуючись рішеннями 
міської ради від 26.12.2012 № З/ЗО "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 з міського бюджету по КФК 250380 "Інші 
• субвенції"" на виконання Програми виконання доручень виборців депутатам 
Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2012-2015 роки бюджетам 
Бабушкінського району у місті та Ленінського району у місті в сумі 56 878,00 
(п'ятдесят шість тисяч вісімсот сімдесят вісім) 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. Забезпечити перерахування коштів субвенції бюджетам районів у 
місті згідно з вимогами чинного законодавства. 

2.2. Внести відповідні зміни до кошторисів та планів асигнувань 
загального та спеціального фондів бюджету на 2013 рік. 



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. 

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 — І.І. Куліченко 



Додаток 
до розпорядження 
МІСЬКОГО г о л о в и 

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, грн. Напрямки розподілу коштів 

Прізвище та ініціали 
депутата 

1 Бабушкінський район 

1.1 20.02.2013 Д-5 1900,00 
Придбання харчових наборів до Дня інвалідів для підопічних територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бабушкінської районної у 
місті Дніпропетровську ради (вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.2 20.02.2013 Д-6 2380,00 

Придбання харчових наборів з нагоди річниці визволення м. Дніпропетровська та 
України від німецько-фашистських загарбників для підопічних територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бабушкінської районної у 
місті Дніпропетровську ради (вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.3 20.02.201 ЗД-7 2380,00 
Придбання харчових наборів до Дня людини похилого віку для підопічних 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради (вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.4 20.02.2013 Д-8 2380,00 
Придбання харчових наборів до Дня незалежності України для підопічних 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради (вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.5 20.02.201 ЗД-9 3200,00 
Придбання харчових наборів до Дня Конституції України для підопічних 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради (вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.6 20.02.2013 Д-10 2380,00 

Придбання харчових наборів до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в 
Україні для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради 
(вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 



"Продовження додатка" 

№ п/п 
Дата і номер 

висновку комісії 
Сума, грн. Напрямки розподілу коштів Прізвище та ініціали 

депутата 

1.7 20.02.201 ЗД-11 1980,00 
Придбання харчових наборів до Великодня для підопічних територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бабушкінської районної у 
місті Дніпропетровську ради (аул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.8 20.02.2013 Д-12 3850,00 
Придбання харчових наборів до Міжнародного жіночого дня 8 Березня для підопічних 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради (вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.9 20.02.2013 Д-13 3100,00 
Придбання харчових наборів до Дня Перемоги для підопічних територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бабушкінської раі^онної у 
місті Дніпропетровську ради (вул. Панікахи, 95) 

Міносян Я.П. 

1.10 20.02.2013 Д-15 17131,00 

Придбання проектора, ноутбука та музичної апаратури для Комунального закпаду 
освіти "Навчально-виховний комплекс № 33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія-
загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня" Дніпропетровської міської ради 
(вул. Червона, 1) 

Міносян Я.П. 

1.11 20.02.2013 Д-16 10000,00 
Придбання дитячих меблів для Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 328 комбінованого типу" Дніпропетровської міської ради 
(просп. Карла Маркса, 55-А) 

Міносян Я.П. 

Всього 50 681,00 

2 Ленінський район 

20.02.201 ЗД-4 6197,00 
Проведення поточного ремонту вікон (заміна на металопластикові) у Комунальному 
закладі освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 377 комбінованого 
типу" Дніпропетровської міської ради (вул. Шелгунова, 3) 

Турчин І.В. 

Всього 6 197,00 

Разом 56 878,00 

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


