Розпорядження
Одеського міського голови
№ 561 від 10.06.2016р.

Про внесення змін до Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 04 грудня 2015 року № 1182 
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                      в Україні», з метою вдосконалення процедури підготовки міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання: 

1. Внести наступні зміни до Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 04 грудня 2015 року                   № 1182:
1.1. Викласти підпункт 4.1 пункту 4 розділу ІІ  у наступній редакції: 
«4.1. Проект Програми з метою визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту Програми, надається до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, який протягом 20 робочих днів готує висновок. 
Уся інформація повинна надаватися до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради у паперовому та електронному вигляді.
Орієнтовні обсяги фінансування узгоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.
У разі наявності зауважень проект Програми доопрацьовується».
1.2. Викласти додатки 2, 4 у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В. 



                                   Г. Труханов



Додаток
до розпорядження
міського голови
від 10.06.2016р.
№ 561

«Додаток 2
          		до Порядку 
	Ресурсне забезпечення Програми

_________________________________________________
(назва міської Програми)
Джерела фінансування,
які пропонується залучити на виконання Програми
Етапи виконання Програми
Усього витрат на виконання Програми (тис.грн)

I
II
IІІ


20_рік
20_рік
20_рік
20_рік
20_рік
20_рік
20_рік
20_рік
20_рік

Усього, у т.ч.:










державний бюджет 











обласний бюджет











бюджет м. Одеси











інші джерела














Додаток 4
до Порядку 


	Інформація про виконання 

______________________________________________ за _____ рік
(назва міської Програми)


1. Найменування відповідального виконавця Програми.  
2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми. 
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї (у разі наявності). 


№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), 
тис.грн
Бюджетні призначення                  (з урахуванням змін), тис.грн
Фактично виконано,  тис.грн
Касові видатки (освоєно), 
тис.грн

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

1.



Усього, у т.ч.:









державний бюджет









обласний бюджет









бюджет м. Одеси









інші джерела





…








».


			Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами			                        		                                        З. Цвірінько

