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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від 12 серпня 2014 року        № 360 

 

 
 
 
Про виконання міського бюджету 
за перше півріччя 2014 року 
 

 Керуючись підпунктом 1 п. «а» ст. 28 Закону України ″Про місцеве 
самоврядування в Україні″, п. 1 ст. 78 Бюджетного кодексу України, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Інформацію до звіту про виконання міського бюджету за перше 
півріччя 2014 року взяти до відома (додається). 

2. Управлінню економіки та фінансовому управлінню Кіровоградської 
міської ради забезпечити системну співпрацю з податковими органами щодо 
виконання міського бюджету по власних та закріплених доходах в обсягах, 
затверджених рішенням міської ради. 

3. Рекомендувати начальнику Кіровоградської об’єднаної державної 
податкової інспекції активізувати претензійно-позовну роботу по зменшенню 
заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб та плати за землю. 

4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища та юридичному управлінню Кіровоградської міської 
ради в місячний термін подати до судових органів позови щодо внесення 
змін до раніше укладених договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, які мають розмір орендної плати 
менше 3 % від нормативної грошової оцінки землі. 

5. Керівникам управлінь освіти, охорони здоров’я, відділів культури та 
туризму, фізичної культури та спорту, сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради: 

здійснити ретельний аналіз складових фонду заробітної плати по 
підвідомчих закладах та обсягів споживання енергоносіїв і комунальних 
послуг по кожному виду з метою визначення оптимальної потреби в коштах 
на зазначені цілі та привести її у відповідність з можливостями бюджету; 

забезпечити оптимізацію видатків, мережі бюджетних установ та 
чисельності їх працівників в умовах жорсткого режиму економії та 
раціонального витрачання бюджетних коштів; 



 2 
провести роботу по встановленню засобів обліку 

споживання теплової енергії та води у всіх підвідомчих закладах                             
до 01 жовтня 2014 року; 

вивчити питання щодо можливості переведення закладів соціальної 
сфери на альтернативні види палива з використанням сучасного 
економічного опалювального обладнання; 

забезпечити організацію роботи з розпорядниками нижчого рівня і 
одержувачами бюджетних коштів щодо реєстрації в органах Державної 
казначейської служби фінансових зобов'язань не пізніше трьох робочих днів 
до кінця місяця. 

6. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради організувати роботу комунального 
підприємства «Кіровоград-Благоустрій» по проведенню діяльності із 
забезпечення паркування транспортних засобів та надходженню до бюджету 
збору за місця для паркування транспортних засобів. 

7. Управлінню містобудування та архітектури і управлінню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської 
ради надати пропозиції щодо врегулювання питання розміщення та 
справляння плати за розташування тимчасових споруд та елементів вуличної 
торгівлі суб’єктами підприємницької діяльності, які використовують місця 
або майно, що перебуває у комунальній власності міста.  

8. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради вжити заходів 
щодо збільшення надходжень до міського бюджету податку на доходи 
фізичних осіб за рахунок створення нових робочих місць відповідно до 
доведеного завдання. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                    
Васильченка С.С., Дригу В.В., Олійника О.О., Осетрова Г.І. відповідно до 
розподілу функціональних обов’язків. 

 
 

 
 

Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бочкова 24 35 30 


