
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

  від   27 березня  2014 р.                                       № 114

м. Знам’янка

Про заходи щодо збалансування місцевих 
бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання

 На виконання  розпорядження КМУ від  1 березня 2014 року  № 156-р  щодо запобігання 
виникненню ризиків  розбалансування місцевих бюджетів  у  процесі  їх  виконання,  створення 
умов  для  своєчасної  виплати  заробітної  плати,  інших  соціальних  виплат,  економного  і 
раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, 
керуючись ст.28 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити   міські  заходи  на  2014  рік  щодо  збалансування  місцевих 
бюджетів  у 2014 році,  економного і  раціонального використання   бюджетних коштів 
щодо  наповнення  місцевих  бюджетів,  вишуканню  додаткових  джерел  надходжень  до 
бюджетів,  дотриманню  жорсткого  режиму економії  бюджетних  коштів  та  посиленню 
фінансово-бюджетної дисципліни з урахуванням вимог, передбачених цим  рішенням.

2. Знам’янській ОДПІ вишукати додаткові  джерела надходжень до місцевого бюджету,  у 
тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального 
фонду)  та  забезпечити  збільшення  обсягу  надходжень  до  місцевого  бюджету; 
активізувати претензійно – позовну роботу з ліквідації заборгованості із сплати податків і 
зборів, вжити заходів щодо активізації  роботи з платниками податків з викриття схем 
ухилення від сплати платежів до бюджету.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради забезпечити:
• проведення  щомісяця  аналізу  надходжень  до  місцевого  бюджету  і  виконання 
планових показників на відповідний період;
• відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень 
до бюджету на відповідний бюджетний період; 
• отримання    короткотермінових  та  середньострокових  позик  через  установи 
державного  казначейства  у  разі  виникнення   кредиторської  заборгованості  за  захищеними 
статтями та з метою покриття тимчасових касових розривів міського бюджету.
4. Головним  розпорядникам  бюджетних  коштів,  керівникам  бюджетних  установ 
забезпечити:
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• дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо 
врахування  у  першочерговому  порядку  потреби  в  коштах  на  оплату  праці  працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру; 
• мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та 
комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
• під  час  виконання бюджету проведення своєчасної  та  у  повному обсязі  оплати 
праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які 
споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з 
таких виплат;
• укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються,  у межах 
установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів 
споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;
• упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених 
асигнувань  на  оплату  праці,  не  допускати  збільшення  такої  чисельності,  крім  випадків, 
пов’язаних з розширенням установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для 
задоволення суспільних потреб;
• головним  розпорядникам  бюджетних  коштів  :  управлінню  соціального  захисту 
населення  , відділу культури , відділу освіти  після розроблення  галузевими міністерствами 
нових нормативних актів у  частині приведення галузевих нормативів, які застосовуються під 
час здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 
привести  чисельність у відповідність з фінансовими ресурсами місцевих бюджетів.

5. Відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури і торгівлі Знам’янського 
міськвиконкому,  управлінню  МА  та  ЖКГ  Знам’янської  міської  ради  забезпечити 
підготовку проектів рішень з надання пільг із сплати податків та зборів, інших платежів, 
що зараховуються до міського бюджету виключно за підприємствами, що відносяться до 
комунальної  власності  міста  виходячи  з  доцільності  та  нагальної  потреби  діяльності 
підприємства,  за  умови надання обґрунтованих розрахунків  із  визначенням напрямків 
спрямування вивільнених коштів та втрат бюджету.

6. Відділу  земельних  питань,  відділу  економічного  розвитку,  промисловості, 
інфраструктури і торгівлі, юридичному відділу міськвиконкому забезпечити укладення 
договорів  оренди  та  перегляд  ставок  плати  за  оренду  землі  та  комунального  майна 
відповідно до ринкових умов.

7. Відділу  земельних  питань  здійснювати  аналіз  своєчасності  надходжень  платежів  по 
сплаті  земельного  податку та  орендної  плати  за  землю з  метою  недопущення  використання 
земельних ділянок безоплатно та не за цільовим призначенням. 
8. Заслуховувати на нарадах головних розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання 
фінансово-бюджетної  дисципліни,  посилення  роз’яснювальної  роботи  з  розпорядниками 
(одержувачами)  бюджетних  коштів  та  запобігання  порушень,  що  призводять  до  втрат 
фінансових ресурсів та майна.
9. Рекомендувати голові Знам’янської Другої селищної ради  розробити відповідні заходи 
та забезпечити неухильне  їх виконання .
10. Відповідальність  за  виконання  даного  рішення  покласти  на  керівників  управління  та 
відділів  міськвиконкому,  керівників  бюджетних  установ   та  комунальних  підприємств. 
Інформацію  про  виконання  надавати  міському  фінансовому управління  щоквартально  до  05 
числа місяця, наступного за звітним.
11. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника  міського голови  з 
питань діяльності  виконавчих органів  Заруцького А.А.

Міський голова І. Крижановський
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