
 

          

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
від   10      квітня  2015 року     № 101 

 

м.Знам’янка 
 

Про виконання рішення  міської  

ради від  05 лютого 2015 року  

№  1626 "Про  міський бюджет  

на 2015 рік" 

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання розпорядження Кіровоградської обласної  державної адміністрації  від  27  лютого 

2015 року  № 76-р, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити міські заходи на 2015 рік щодо виконання рішення  міської ради від 05  

лютого 2015 року №  1626  "Про  міський бюджет на 2015 рік" (далі –  заходи) 

(додаються).  

2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів  міськвиконкому, головних 

розпорядників коштів міського бюджету і рекомендувати Знам’янському управлінню 

ДКСУ, Олександрівській ДФІ та Знам’янській ОДПІ забезпечити неухильне 

виконання заходів та інформувати  фінансове управління міськвиконкому про стан їх 

виконання до 10 квітня 2015 року, до 10 липня 2015 року, до 10 жовтня 2015 року та 

до 10 січня 2016 року.  

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому  про стан виконання заходів інформувати 

департамент фінансів обласної державної адміністрації  до 15 квітня 2015 року, до 15 

липня  2015 року, до 15 жовтня 2015 року і до 15 січня 2016 року.  

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на т.в.о. першого заступника  

міського голови – начальника міського фінансового управління  Іваськів Т.А. 

 

                         Міський голова     І. Крижановський 



               ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням  виконавчого комітету 

від  10   квітня 2015 р. №  101 

 

 

МІСЬКІ  ЗАХОДИ 

на 2015 рік щодо виконання рішення   міської ради від 05 лютого 2015 року № 1626         

 "Про міський бюджет на 2015 рік" 

 

№ 

з/п 

Пункти 

рішення 

міської 

ради 

Зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 

 

1 2 3 4 5 

1. 1,15 Здійснювати моніторинг стану виконання показників по 

доходах загального і спеціального фондів місцевих 

бюджетів (у розрізі видів надходжень), та вносити 

проблемні питання на розгляд постійної комісії з питань 

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків 

Знам’янська ОДПІ, фінансове 

управління Знам’янського 

міськвиконкому 

Протягом року 

 

2. 1,13 Забезпечити  у повному обсязі заплановані надходження  

до спеціального фонду міського бюджету коштів від 

продажу земельних ділянок, що перебувають у 

комунальній власності, коштів пайової участі та коштів за 

договорами про соціальне партнерство 

Відділ земельних питань, відділ  

економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури і торгівлі 

Знам’янського міськвиконкому, УМА та 

ЖКГ Знам’янської міської ради 

 

Протягом року 

 

3. 1,14 Забезпечити  у повному обсязі заплановані надходження  

до загального фонду міського бюджету відсотку чистого 

прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та 

їх об’єднань 

Відділ економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури і торгівлі 

Знам’янського міськвиконкому, 
Знам’янська ОДПІ 

Протягом року 

 

4. 2,10 

 

Забезпечити: 

1) жорсткий режим економії та ефективне використання 

бюджетних коштів, безумовне дотримання вимог 

законодавчих і нормативних актів щодо їх витрачання;  

 

Головні розпорядники коштів  міського 

бюджету 

 

 

Протягом року 
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    2) передбачення у кошторисах бюджетних установ у 

повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених законодавством України умов оплати 

праці та розміру мінімальної заробітної плати;  

     проведення розрахунків за електричну та теплову 

енергію,водопостачання, водовідведення, природний газ 

та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами;  

Головні розпорядники коштів  міського 

бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у 

натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань; 

 

Головні розпорядники коштів  міського 

бюджету 

 

І півріччя 

2015року 

 

   4) вжиття заходів щодо оптимізації мережі та штатної 

чисельності працівників бюджетних установ  

 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Протягом року 

5. 2,5 Забезпечити цільове та ефективне використання 

передбачених в міському бюджету субвенцій з державного 

бюджету відповідно до порядків, затверджених Кабінетом 

Міністрів України 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету, структурні підрозділи 

міськвиконкому 

 

Протягом року 

 

 

  у тому числі: 

 щодо міжбюджетних трансфертів з державного 

бюджету:  

- на виконання програм соціального захисту населення 

(допомоги, пільги, субсидії); 

- освітня субвенція. 

 

 

Щодо субвенцій, які передаються з міського бюджету: 

- укласти  угоди та забезпечити перерахування іншим 

бюджетам субвенцій з міського бюджету  

 

Управління соціального захисту 

населення та фінансове управління 

міськвиконкому 

 

Відділ освіти та фінансове управління 

міськвиконкому 

 

Виконавчий комітет Знам’янської 

міської ради, фінансове управління 

міськвиконкому 

 

Протягом року 

 

 

 

Протягом року 

 

 

Квітень, грудень 

2015 року 
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6. 7,11 Забезпечити здійснення видатків загального фонду 

міського бюджету, виходячи з необхідності фінансування 

у першочерговому порядку захищених видатків  

Фінансове управління міськвиконкому, 

головні розпорядники коштів  міського 

бюджету 

Протягом року 

7. 6 Забезпечити фінансування та виконання робіт по об’єктах,  

видатки на які будуть проводитися за рахунок бюджету 

розвитку міського бюджету 

Головні розпорядники коштів  міського 

бюджету, фінансове управління 

міськвиконкому 

Протягом року 

 

8. 8 Забезпечити фінансування  міських  програм, 

затверджених  міською радою, у обсягах відповідно до 

додатку 7 

Фінансове управління міськвиконкому, 

головні розпорядники коштів  міського 

бюджету 

Протягом року 

9. 9 Забезпечити виконання даного пункту рішення  

міської ради (у разі потреби) 

 

Управління Державної казначейської 

служби України, фінансове управління 

міськвиконкому 

Протягом року 

 

 

                                                     


