Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1205 від 12.12.2019 р.	

Про виділення коштів

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування       в Україні», на виконання пунктів 3, 6 розпорядження міського голови                                    від 10 грудня 2019 року № 1178 «Про святкування Нового 2020 року та Різдва Христового»:
1. Виконавчому комітету Одеської міської ради спрямувати кошти в сумі 596 545 (п’ятсот дев’яносто шість тисяч п’ятсот сорок п’ять) грн, а саме:
- 538 045 (п’ятсот тридцять вісім тисяч сорок п’ять) грн, передбачені кошторисом витрат на 2019 рік за КПКВКМБ/ТКВКБМС 0214082                          «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтв», а саме КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;
- 58 500 (п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот) грн, передбачені кошторисом витрат на 2019 рік за КПКВКМБ/ТКВКБМС 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», а саме КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування».
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування витрат у сумі 596 545 (п’ятсот дев’яносто шість тисяч п’ятсот сорок п’ять) грн, а саме:
- 538 045 (п’ятсот тридцять вісім тисяч сорок п’ять) грн                                      на розрахунковий рахунок виконавчого комітету Одеської міської ради                       № 35412027034398 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011,                              код ЄДРПОУ 04056919;
- 58 500 (п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот) грн на розрахунковий рахунок виконавчого комітету Одеської міської ради № 35421126034398 в ГУДКСУ                 в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 04056919.
3. Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради сплатити витрати в сумі 596 545 (п’ятсот дев’яносто шість тисяч п’ятсот сорок п’ять) грн на монтаж штучної ялинки, придбання світлової конструкції та їх обслуговування згідно з наданими документами відповідно до кошторису (додається).
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.




									Г. Труханов

	
					

								Додаток
								до розпорядження
								міського голови
									№ 1205 від 12.12.2019 р.	



КОШТОРИС
на монтаж штучної ялинки, придбання світлової конструкції                                       та їх обслуговування

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Послуги з монтажу новорічних конструкцій «Ялинка»                за адресами: м. Одеса, Думська пл., 1 та вул. Косовська, 2-Д
149 145,0
2.
Послуги з монтажу електричного обладнання та світлової ілюмінації новорічної конструкції за адресами: м. Одеса, Думська пл., 1 та вул. Косовська, 2-Д
194 900,0
3.
Технічне обслуговування електричного обладнання та світлової ілюмінації новорічної конструкції за адресою:                  м. Одеса, Думська пл., 1
194 000,0
4.
OL321 світлова конструкція «Миша»
58 500,0
Всього:
596 545,0




Керуюча справами						      О. Оніщенко

