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

про виділення коштів із цільового 
фонду міської ради за пропо-
зиціями постійної комісії міської 
ради з питань соціально-економіч-
ного розвитку, бюджету і фінансів 

Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (витяг з протоколу від 
20.03.2013 № 111) щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради, 
керуючись рішеннями міської ради від 28.12.2011 № 7/19 „Про внесення змін 
до рішення міської ради від 02.02.11 № 4/8 стосовно цільового фонду міської 
ради", з урахуванням внесених змін, та від 26.12.2012 № З/ЗО „Про міський 
бюджет на 2013 рік", з урахуванням внесених змін та доповнень: 

1. Виділити із цільового фонду міської ради департаменту 
корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 
кошти у сумі 20 020,00 (двадцять тисяч двадцять) грн. на придбання одного 
комплекту зупиночного комплексу для облаштування зупинки міського транс-
порту на території колишнього селища міського типу Таромське згідно з 
Програмою розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 
2012-2016 роки, затвердженою рішенням міської ради від 28.12.2011 № 16/19 (з 
урахуванням змін, внесених рішенням міської ради від 12.09.2012 № 15/27). 

2. Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення 
Дніпропетровської міської ради (Величко О.В.): 

2.1. Забезпечити своєчасне перерахування коштів Комунальному 
підприємству „Транспортна інфраструктура" Дніпропетровської міської ради 
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. 
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