КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.08.2013
⌐

м. Кривий Ріг

Про виділення коштів з міського цільового фонду на розвиток, обслуговування, будівництво, розширення, ремонт,
утримання об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, виконання місцевих програм, затверджених міською радою

№195-р

¬

Відповідно до договору між виконкомом Криворізької міської ради та
публічним акціонерним товариством “ЄВРАЗ СУХА БАЛКА” від 24.04.2013
№1549, рішень міської ради від 21.11.2006 №544 “Про цільовий фонд міської
ради”, зі змінами, 30.03.2011 №258 “Про затвердження розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою”, зі змінами, 26.12.2012 №1560 “Про
міський бюджет на 2013 рік”, зі змінами; керуючись Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні”:
1. Унести зміни в дохідну та видаткову частини спеціального фонду
міського бюджету на 2013 рік за рахунок збільшення обсягів надходжень за кодами бюджетної класифікації доходів 50110000 та тимчасової класифікації видатків 240900 на суму 200 000 (двісті тисяч) грн. (додаток).
2. Виділити з міського цільового фонду на розвиток, обслуговування,
будівництво, розширення, ремонт, утримання об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, виконання місцевих програм, затверджених міською радою, кошти на розробку проектно-кошторисної документації, здійснення капітального ремонту системи опалення в приміщенні Центральної дитячої бібліотеки комунального закладу культури “Міська дитяча бібліотека” і влаштування окремого підводу подачі теплової енергії в сумі 200 000
(двісті тисяч) грн.
3. Визначити головним розпорядником коштів управління культури і
туризму виконкому міської ради.
4. Управлінням культури і туризму, економіки, фінансовому виконкому
міської ради (Маляренко Л.О., Підпалько Т.А., Рожко О.В.):

2
4.1. Унести зміни до кошторисів, планів асигнувань і показників міського бюджету на 2013 рік.
4.2. Підготувати на розгляд міської ради проекти рішень про внесення
змін до рішень міської ради від:
4.2.1 26.12.2012 №1560 “Про міський бюджет на 2013 рік”, зі змінами;
4.2.2 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.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови Світличного О.В.

В.о.міського голови –
перший заступник міського голови

А.Гальченко

Додаток
до розпорядження міського голови
14.08.2013 №195-р

Уточнення планових асигнувань дохідної та видаткової частин
спеціального фонду міського бюджету на 2013 рік
КБКД,
КТКВ

Назва кодів бюджетної класифікації доходів та функціональної
класифікації видатків

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
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Управління культури і туризму виконкому міської ради
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади, з них на розробку проектно-кошторисної документації, здійснення
капітального ремонту системи опалення в приміщенні Центральної
дитячої бібліотеки комунального закладу культури “Міська дитяча
бібліотека” і влаштування окремого підводу подачі теплової енергії

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

Усього

грн.

З них:
видатки
розвитку

+200 000,00
+200 000,00

+200 000,00

+200 000,00

+200 000,00

