Розпорядження
Одеського міського голови
№ 307 від 22.04.2019 р.








Про виділення коштів на замовлення послуг консультантів та інших фахівців щодо підготовки інвестиційних проектів, заявок на фінансування, техніко-економічної та іншої документації для пріоритетних соціально-економічних проектів міста Одеси



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», підпункту 2.1 пункту 2 додатка 2 до Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-                 2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня                   2019 року № 4206-VII, з метою залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури міста:

	1. Комунальній установі «Грантовий офіс «Одеса 5Т» спільно з департаментом економічного розвитку Одеської міської ради забезпечити підготовку заявок на фінансування, техніко-економічної та іншої документації для Спільної операційної програми транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020».

	2. Затвердити кошторис на замовлення послуг консультантів та інших фахівців щодо підготовки інвестиційних проектів, заявок на фінансування, техніко-економічної та іншої документації для пріоритетних соціально-економічних проектів міста Одеси (додається).

	3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 
20 000 (двадцять тисяч) грн на рахунок департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011,
код ЄДРПОУ 37549721.

	4. Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради перерахувати 20 000 (двадцять тисяч) грн з рахунку, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37549721, на відповідні рахунки виконавців.

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



Г. Труханов

































 
Додаток
до розпорядження
міського голови
 від 22.04.2019 р.
№ 307



КОШТОРИС 
на замовлення послуг консультантів та інших фахівців щодо підготовки інвестиційних проектів, заявок на фінансування, техніко-економічної та іншої документації для пріоритетних соціально-економічних проектів 
міста Одеси


№ з/п
Назва статті витрат
Сума,
грн
	

Консультаційні послуги щодо підготовки заявок на фінансування, техніко-економічної та іншої документації для Спільної операційної програми транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»
20 000,0
Всього:
20 000,0





Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко



