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

Про виділення коштів із цільового 
фонду міської ради за квотою 
міського голови 

Розглянувши листи управління культури та мистецтв Дніпропетровської 
міської ради від 20.02.2013 вх. № 8/530, від 20.02.2013 вх. № 8/531 та 
від 20.02.2013 вх. № 8/539, керуючись рішеннями міської ради від 28.12.2011 
№ 7/19 „Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.2011 № 4/8 
стосовно цільового фонду міської ради", з урахуванням внесених змін, та 
від 26.12.2012 № З/ЗО „Про міський бюджет на 2013 рік": 

1. Виділити із цільового фонду міської ради управлінню культури та 
мистецтв Дніпропетровської міської ради кошти у сумі 346 537,00 (триста 
сорок шість тисяч п'ятсот тридцять сім) грн., а саме: 

1.1. 199 794,00 (сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот дев'яносто 
чотири) грн. на оплату робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних 
дерев, а також на обрізку та омолодження зелених насаджень, на території 
о. Комсомольський Парку ім. Т.Г. Шевченка. 

1.2. 11 743,00 (одинадцять тисяч сімсот сорок три) грн. на оплату 
державної експертизи проекту благоустрою території, прилеглої до пам'ят-
ника Т.Г. Шевченку, на о. Комсомольський Парку ім. Т.Г. Шевченка. 

1.3. 135 000,00 (сто тридцять п'ять тисяч) грн. на виготовлення робочого 
проекту малої архітектурної форми із елементами водоспаду „Поріг ревучий" 
на о. Комсомольський Парку ім. Т.Г. Шевченка. 

2. Управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради 
(Хорошилов Є.В.): 

2.1. Забезпечити своєчасне перерахування коштів Комунальному закладу 
культури „Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка" та 
проконтролювати оплату видатків згідно з вимогами чинного законодавства. 



2.2. Внести відповідні зміни до кошторисів та планів асигнувань 
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних 
установ та відповідних видатків) на 2013 рік. 

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

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

3.2. Здійснити фінансування витрат відповідно до пропозицій, наданих 
головним розпорядником коштів міського бюджету (п. 1 цього розпо-
рядження). 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
першого заступника міського голови Мелещика В.А. та заступника міського 
голови Зайцеву І.Г. 
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