
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.05.13       Ужгород               № 155 
 
 
Про підсумки виконання бюджету міста 
за 1 квартал 2013 року 
 

Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового 
управління міської ради Харевича П.І. про виконання бюджету міста за 1 
квартал 2013 року, виконком міської ради ВИРІШИВ : 
 1. Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2013 року взяти до 
відома і внести на розгляд, та затвердження сесії міської ради (додається). 
 2. Рекомендувати ДПІ у м.Ужгороді (Бадида М.П.), відповідно до п. 4, 
п. 5 ст. 78 Бюджетного кодексу України протягом поточного року: 
 - здійснювати аналіз та прогнозування очікуваного надходження 
податків і зборів та визначати причини зменшення або припинення 
перерахувань в розрізі суб’єктів господарювання (податкових агентів); 
 - здійснювати контроль, в тому числі, шляхом перевірок дотримання 
ст.168 Податкового кодексу України щодо перерахування податковими 
агентами, які проводять фактичну діяльність на території м.Ужгорода, 
податку на доходи фізичних осіб в тому числі заробітної плати найманих 
працівників до міського бюджету; 

- вжити дієвих заходів щодо скорочення податкового боргу по 
зобов’язаннях перед бюджетом міста і недопущення подальшого його 
зростання, про що інформувати міське фінансове управління щомісячно, до 
15 числа місяця, наступного за звітним. 

3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.), в наступних 
звітних періодах поточного року посилити : 

- контроль за виконанням умов договорів оренди майна і землі 
комунальної власності щодо своєчасності і повноти надходжень орендної 
плати; 

- претензійно-позовну роботу щодо погашення заборгованості за 
оренду (користування) майном комунальної власності. 

4. Управлінню праці і соціального захисту населення (Сушко А.А.), в 
наступних звітних періодах поточного року активізувати: 

- роботу в частині державного контролю за станом виплати заробітної 
плати та вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості з виплат 



заробітної плати на економічно активних підприємствах міста, дотримання 
чинного законодавства стосовно мінімального розміру оплати праці; 

- роботу щодо виявлення випадків використання незареєстрованої 
найманої праці. 

5. ДПІ у м.Ужгороді (Бадида М.П.), департаменту міського 
господарства (Касперов О.П.), управлінню праці і соціального захисту 
населення (Сушко А.А.) про хід виконання цього рішення інформувати 
міське фінансове управління щомісячно до 5 числа місяця наступного за 
звітним. 

6. Фінансовому управлінню міської ради (Харевич П.І.) визначати 
пріоритетні напрямки фінансування видатків міського бюджету і продовжити 
загальну організацію та управління виконанням бюджету міста, 
координування діяльності учасників бюджетного процесу в наступних 
звітних періодах. 
 7. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова        В.Погорелов 
 


