КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15.04.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№101-р

¬

Про внесення змін до показників
міського бюджету на 2013 рік

Відповідно до рішення міської ради від 26.12.2012 №1560 “Про міський
бюджет на 2013 рік”, зі змінами; керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”:
1. Унести зміни до показників міського бюджету за спеціальним фондом
на 2013 рік (додаток).
2. Управлінням економіки, благоустрою та житлової політики, фінансовому виконкому міської ради (Підпалько Т.А., Катриченко О.В., Рожко О.В.):
2.1. Унести зміни до кошторисів, планів асигнувань та показників міського бюджету на 2013 рік.
2.2. Підготувати на розгляд міської ради проекти рішень про внесення
змін до рішень міської ради від:
- 26.12.2012 №1560 “Про міський бюджет на 2013 рік”, зі змінами;
- 26.12.2012 №1561 “Про виконання Програми соціально-економічного
розвитку міста, роботу виконкому міської ради в 2012 році та затвердження
Програми соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік”, зі змінами;
- 28.12.2012 №1610 “Про затвердження Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства міста на 2013 рік”, зі змінами;
- 28.12.2012 №1612 “Про затвердження Програми розвитку та безпеки
дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2017 років”, зі змінами.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови Світличного О.В.

Міський голова

Ю.Вілкул

Додаток
до розпорядження міського голови
15.04.2012 №101-р

Зміни до показників міського бюджету за спеціальним фондом на 2013 рік

КТКВ

Назва кодів функціональної класифікації видатків та
головного розпорядника коштів

Усього

1

2

3

40

Управління благоустрою та житлової політики
виконкому міської ради
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади
з них на:
- будівництво комплексу “В’їзний знак “Кривий Ріг”
через об’їзну дорогу з боку м. Запоріжжя;
- придбання автоматизованої системи керування світлофорними об’єктами міста;
- придбання автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням міста;
- поточний ремонт світлофорних об’єктів для запровадження автоматизованої системи керування;
- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста
для запровадження автоматизованої системи керування

240900

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

грн.

З них:

видатки
споживання

видатки
розвитку

+2 263 000,00

+1 985 000,00

+278 000,00

+2 263 000,00

+1 985 000,00

+278 000,00

4

+278 000,00

5

+278 000,00

+330 000,00

+330 000,00

+350 000,00

+350 000,00

+588 000,00

+588 000,00

+717 000,00

+717 000,00

