
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет
Рішення

  від   03 квітня   2014 р.                                               № 141

м. Знам’янка
Про внесення доповнень до рішення 
виконавчого комітету від 27 березня 
2014 року №114 «Про заходи щодо 
збалансування місцевих бюджетів 
у 2014 році в процесі їх виконання»

Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня  2014 року № 65 
«Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 01 березня 2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих 
бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання» та на виконання розпорядження Кіровоградської 
обласної  державної адміністрації  від  25 березня 2014 року  № 91-р «Про затвердження 
обласного плану заходів на 2014 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання 
додаткових джерел надходжень до бюджетів», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Викласти п.2 в такій редакції:

«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 у сумі 1499,0 тис.грн.) 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. Про 
результати проведених заходів надавати інформацію за звітний квартал до фінансового 
управління Знам’янського міськвиконкому у термін до 05 травня, до 03 липня,  до 05 
жовтня 2014 року та до 04 січня 2015 року  за формою згідно з додатком 1 до цього 
рішення».

2. Доповнити п.4 таким змістом: 
 забезпечити в результаті вжиття вищезазначених заходів по міському бюджету 

економії бюджетних коштів у сумі 426,4  тис.грн.
3. Пункт 10 викласти в новій редакції:

«Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників управлінь 
та відділів міськвиконкому, керівників бюджетних установ  та комунальних підприємств. 
Інформацію про виконання надавати фінансовому управління виконавчого комітету до 07 
квітня 2014 року (за формою згідно з додатком 2 до цього рішення) та щоквартально до 
03 числа місяця, що настає за звітним періодом (за формою згідно з додатком 3 до цього 
рішення)».

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради про стан виконання 
міського плану заходів інформувати  департамент фінансів Кіровоградської обласної 
державної адміністрації до 06 травня, до 04 липня,  до 06 жовтня 2014 року та до 05 січня 
2015 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника  міського голови  з   
питань діяльності  виконавчих органів  Заруцького А.А.

       Міський голова І. Крижановський


