ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
19 березня 2014 № 109
ЗАХОДИ
щодо виконання рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 ″Про міський бюджет на 2014 рік″

№
з/п
1

Пункти
рішення
міської
ради
2

Зміст заходу

3

Забезпечити своєчасне та правильне зарахування до
міського, районних у місті та селищного бюджетів
податкових і неподаткових надходжень загального і
спеціального фондів, дотацій та субвенцій з
державного бюджету

Виконавці

4

Управління
Державної
казначейської
служби
України у м. Кіровограді
Кіровоградської області

Термін
виконання
5

Очікуваний результат
(тис.грн)
6

Щомісячно

1.

6,7,8,9

2.

1

Забезпечити
надходження
податкових
та Кіровоградська
об’єднана
неподаткових доходів до загального та спеціального державна податкова інспекція
фондів міського бюджету в обсягах, затверджених
міською радою

Протягом
року

476 664,7

3.

1

Вживати
всебічні
заходи
щодо
збільшення
надходжень до міського бюджету податку на доходи
фізичних осіб за рахунок:
створення нових робочих місць;
скорочення заборгованості із виплати заробітної
плати по підприємствах реального сектора економіки;
залучення до сплати податку на доходи фізичних
осіб відокремлених структурних підрозділів суб’єктів
підприємницької діяльності

Протягом
року

1930,0

Управління
економіки
Кіровоградської міської ради,
виконавчі органи Кіровської
та Ленінської районних у
місті Кіровограді рад

750,0
700,0
480,0

2

1

2

4.

5.

1

6.

1

7.

1

8.

1

3

Підвищити результативність заходів з виявлення та
приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства випадків ухилення платників від
оподаткування (виплата заробітної плати «в конвертах»,
«тіньова» зайнятість населення, виплата заробітної
плати у розмірах менше визначеного мінімального
рівня, виплата заробітної плати працівникам без
перерахування податку на доходи фізичних осіб)
Забезпечити
ефективне
управління
об’єктами
комунальної власності, передачу комунального майна
в оренду на конкурсних засадах і за ринковими
ставками та встановити контроль за надходженням
орендної плати до міського бюджету
Завершити роботу щодо перегляду раніше укладених
договорів
оренди
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення за ставками
орендної плати не менше 3 % від нормативної
грошової оцінки землі

4

5

Кіровоградська
об’єднана
державна
податкова
інспекція, управління
економіки Кіровоградської
міської
ради,
виконавчі
органи
Кіровської
та
Ленінської районних у місті
Кіровограді рад
Управління власності та
приватизації Кіровоградської
міської ради

Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища,
юридичне
управління Кіровоградської
міської ради,
Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища,
юридичне
управління Кіровоградської
міської ради

Вживати заходів щодо застосування статті 141
Земельного кодексу України в частині припинення
права користування земельною ділянкою у випадку
використання земельної ділянки не за цільовим
призначенням та систематичної несплати земельного
податку або орендної плати за земельні ділянки
Забезпечити контроль за повнотою надходження
місцевих податків і зборів до загального та спеціального
фондів міського бюджету; у тому числі:
єдиний податок;
Кіровоградська
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
державна
ділянки;
інспекція;

6

Протягом
року

2 735,0

Щомісячно

2 810,8

До 01 червня
2014 року

335,7

Протягом
року

Протягом
року
об’єднана
податкова

41 805,9
55,0

3

1

9.

2

1

10.

1

11.

1

12.

1

13.

1

3
збір за місця для паркування транспортних засобів;

4
5
Головне управління житловокомунального господарства;
туристичний збір;
Управління
торгівлі
та
збір за провадження деяких видів підприємницької побутового
обслуговування
діяльності;
населення
Кіровоградської
збір в частині провадження торговельної діяльності міської ради
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних,
малогабаритних
і
пересувних
автозаправних станціях, заправних пунктах
Розробити комплекс заходів щодо упередження росту Кіровоградська
об’єднана До 01 квітня
податкового боргу до місцевих бюджетів;
державна податкова інспекція
2014 року
активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації
Протягом
заборгованості зі сплати податків та зборів та
року
забезпечити її погашення в обсягах не менше 10 % від
суми, що склалася на 01 січня 2014 року
Здійснювати моніторинг стану виконання доходів у Кіровоградська
об’єднана Щомісячно
розрізі видів економічної діяльності та надходжень, державна
податкова
управління
виносити проблемні питання на розгляд комісії з питань інспекція,
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
економіки
Заслуховувати керівників підприємств, які мають Кіровоградська
об’єднана Щомісячно
податкову заборгованість та низьке податкове державна податкова інспекція,
навантаження, на засіданнях комісії з питань управління
економіки
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
Кіровоградської міської ради
Здійснити аналіз доцільності прийнятих місцевими радами Управління
економіки Щоквартально
рішень щодо надання пільг зі сплати податків і зборів, що Кіровоградської міської ради
зараховуються до місцевих бюджетів встановити контроль
за використанням вивільнених коштів
Забезпечити:
надходження до загального фонду міського Управління містобудування Щомісячно
бюджету плати за тимчасове користування місцем та
архітектури
розташування рекламних засобів, що знаходяться у Кіровоградської міської ради
комунальній власності міста;

6
180,0

31,2
5 600,0
285,6

2 800,0

1 473,2

4

1

14.

15.

2

1

17

3

4

5

укладання договорів щодо сплати замовниками
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
міста Кіровограда відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» та встановити
контроль за повнотою надходження цих коштів до
бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету
Забезпечити надходження до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету у обсягах,
затверджених міською радою:
- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній Управління власності та Щомісячно
власності міста;
приватизації
комунального
майна
Кіровоградської
міської ради
- від продажу землі, у тому числі:
Управління земельних
-кошти
від
продажу
земельних
ділянок відносин та охорони
несільськогосподарського
призначення,
що навколишнього природного
перебувають у державній або комунальній власності; середовища Кіровоградської
-кошти від продажу прав на земельні ділянки міської ради
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній власності;
-кошти
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення
до
розмежування земель державної та комунальної
власності з розстроченням платежу
Здійснювати покриття тимчасових касових розривів Управління
Державної
У разі
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням казначейської
служби необхідності
видатків загального фонду на захищені статті України у м. Кіровограді
бюджету за рахунок безвідсоткових казначейських Кіровоградської
області,
позичок
фінансове
управління
Кіровоградської міської ради

6

390,1

1 900,0

2000,0

200,0
300,0

5

1

2

16.

15

17.

18.

16

3

4

Забезпечити передбачення в першочерговому порядку
потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних Головні розпорядники
установ відповідно до встановлених законодавством коштів міського бюджету
України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну,
теплову енергію, природний газ, водопостачання та
водовідведення,
які
споживаються
бюджетними
установами;
скорочення
непершочергових
та
неефективних видатків на утримання бюджетних установ
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у Головні розпорядники коштів
міського бюджету
натуральних показниках для кожного підвідомчого
закладу, виходячи з обсягів кошторисних призначень;
встановити
жорсткий
режим
контролю
за
використанням підвідомчими закладами енергоносіїв, не
допускаючи необґрунтованого збільшення їх споживання у
фізичних обсягах порівняно з 2013 роком;
проводити постійну роботу щодо максимального
залучення коштів спеціального фонду в частині
спрямування власних надходжень бюджетних установ на
розрахунки за енергоносії;
вжити заходів щодо впровадження енергоефективних
та енергозберігаючих технологій, спрямованих на
зменшення споживання енергоресурсів
Забезпечити утримання чисельності працівників лише в межах Головні розпорядники коштів
фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних міського бюджету
установ у кошторисах, та планувати видатки, пов’язані із
стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи
соціально-культурної сфери та соціального захисту, за умови
забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами
обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам та
видатків на проведення розрахунків за енергоносії

5

Щомісячно

Щомісячно

Протягом
бюджетного
року

6

6

1

2

19.

14

20.

14

21.

3

У процесі виконання міського бюджету у виняткових
випадках, за обґрунтованим поданням головного
розпорядника коштів, фінансовому управлінню
Кіровоградської міської ради здійснювати перерозподіл
видатків в розрізі економічної класифікації в межах
загального обсягу його бюджетних призначень, а
перерозподіл видатків у межах загального обсягу
головного розпорядника коштів, що призводить до
зміни затверджених бюджетних призначень в розрізі
функціональної класифікації видатків, здійснювати за
погодженням з постійною комісією з питань бюджету,
податків,
фінансів,
планування
та
соціальноекономічного розвитку міської ради
Збільшення бюджетних призначень за загальним та
спеціальним фондами міського бюджету за рахунок
зменшення інших видатків (інших бюджетних
програм) без внесення змін до рішення про міський
бюджет забороняється на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
збільшення
видатків,
пов’язаних
з
функціонуванням органів місцевого самоврядування
Забезпечити постійний контроль за станом реєстрації
фінансових зобов’язань по непершочергових видатках
та розрахунків по них з метою недопущення зростання
дебіторської
та
кредиторської
заборгованості,
виникнення
простроченої
та
небюджетної
заборгованості.
При наявності заборгованості по захищених статтях
не допускати реєстрацію непершочергових видатків

4

5

Фінансове
управління
Кіровоградської міської ради,
головні розпорядники коштів
міського бюджету

У разі
необхідності

Фінансове
управління
Кіровоградської міської ради,
головні розпорядники коштів
міського бюджету

Протягом
року

Щомісячно

Головні розпорядники коштів
міського бюджету

6

7

1

2

22.

23.

24.

25.

11

8

3

Переглянути мережу установ, виходячи із кількості
обслуговуваємого населення та привести штатну
чисельність підвідомчих закладів у відповідність із
затвердженим у кошторисах фондом оплати праці
Забезпечити ефективне використання коштів бюджету
розвитку на значимих для територіальної громади
міста
об’єктах
соціально-культурної
сфери,
комунального
господарства
та
благоустрою,
насамперед із високим ступенем готовності та
передбачених Програмою розвитку м.Кіровограда до
2015 року

Забезпечити цільове та ефективне використання
додаткових дотацій з обласного бюджету на
утримання соціального гуртожитку для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування

4

Управління
освіти,
управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

5

Протягом І
півріччя

Управління
капітального Протягом
будівництва
року
Головне управління житловокомунального господарства
Управління освіти
Управління охорони здоров’я
Відділ фізичної культури та
спорту,
Відділ культури та туризму,
Відділ сім’ї та молоді
Управління містобудування та
архітектури Кіровоградської
міської ради

Фінансове
управління,
відділ сім’ї та молоді, центр
соціальних служб для сім’ї,
дітей
та
молоді
Кіровоградської міської ради

Провести розрахунки потреби у видатках на встановлення Управління охорони здоров’я
надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним Кіровоградської міської ради
працівникам закладів охорони здоров’я, що надають
первинну медичну допомогу, та забезпечити виділення
управлінням охорони здоров’я Кіровоградської обласної
державної адміністрації додаткової дотації з державного
бюджету для зазначених виплат у повному обсязі

6

20 700,0
17 000,0
4 000,0
1 940,0
720,0
324,8
840,0
390,1

Щомісячно
483,9

Протягом
першого
півріччя

8

1

2

26.

9

27.

10

3

Забезпечити:
цільове та ефективне використання субвенцій з
державного бюджету на виконання державних
програм соціального захисту населення;
підготовку зведених реєстрів для проведення
розрахунків по погашенню заборгованості місцевих
бюджетів по пільгах, субсидіях і компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
Забезпечити цільове та ефективне використання
субвенцій з державного бюджету:
на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах;
на часткове відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;
на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій;

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення

Начальник фінансового управління

4

5

Головне управління житловокомунального господарства,
управління
розвитку
транспорту
та
зв’язку,
виконавчі органи Кіровської та
Ленінської районних у місті
Кіровограді рад

Щомісячно
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310 231,8

Щомісячно
Головне управління житловокомунального
господарства
Кіровоградської міської ради,
Новенська селищна рада
Управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради
Управління
капітального
будівництва,
Управління освіти,
Управління охорони здоров’я,
Відділ
сім’ї
та
молоді
Кіровоградської міської ради
Головне управління житловокомунального господарства,
управління
економіки,
фінансове управління

Л.Бочкова

8 896,6
136,9
1 123,3
12 700,0
1 817,0
437,0
46,0
31700,2

