
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.10.2014       Ужгород               № 399 
 
Про ревізію Ужгородського  
міського бюджету за 2012, 2013 роки та з 
01.01.2014 по завершений місяць 2014 року 
 
 Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Гах Л. М. 
про результати ревізії Ужгородського міського бюджету за 2012, 2013 роки та з 
01.01.2014 по завершений місяць 2014 року відповідно до зведеної довідки, 
направленої листом Державної фінансової інспекції в Тернопільській області 
від 02.09.2014 № 19-08-12-15, керуючись статтею 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 118 Бюджетного кодексу України, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління (Гах Л. М.) про 
результати ревізії Ужгородського міського бюджету за 2012, 2013 роки та з 
01.01.2014 по завершений місяць 2014 року взяти до відома. 

2. Попередити головних розпорядників кошів бюджету міста: відділ 
охорони здоров'я (Столярова І. М); департамент міського господарства 
(Костенчук О. А.); управління освіти (Бабунич О. Ю.); управління капітального 
будівництва (Юрко А. А.); виконавчий комітет Ужгородської міської ради 
(Турховська Г. І.) про неналежне виконання бюджетного законодавства. 

3. Зобов’язати головних розпорядників коштів бюджету міста, які 
допустили порушення: 

- ужити невідкладних заходів стосовно повного усунення порушень та 
недоліків, виявлених під час ревізії; 

- забезпечити якісну організацію внутрішнього контролю і аудиту в 
бюджетному процесі, систематичний моніторинг ефективності використання 
бюджетних коштів. 

4. Зобов’язати відділ охорони здоров'я (Столярова І. М.) забезпечити 
укладення договорів про відшкодування вартості лікування громадян інших 
адміністративно-територіальних одиниць (передачу видатків на виконання 
делегованих державних повноважень) з іншими органами місцевого 
самоврядування Закарпатської області. 

5. Зобов’язати департамент міського господарства (Костенчук О. А.): 
- забезпечити повернення (в тому числі в судовому порядку) до міського 

бюджету коштів, використаних комунальним підприємством „Водоканал міста 
Ужгорода” на цілі інші, ніж визначені рішенням міської ради, які вивільнені 



внаслідок надання пільги по сплаті податку за землю, в сумі 432,65 тис. 
гривень; 

- вжити заходів щодо надходження до міського бюджету частини чистого 
прибутку комунального підприємства „Уж-тепло” у сумі 106,20 тис.гривень; 

- терміново провести суцільну інвентаризацію комунального майна 
територіальної громади м.Ужгорода та створити Єдиний реєстр комунального 
майна, який подати на затвердження міській раді; 

- при наданні дозволу на укладання договорів оренди землі та майна 
зазначати терміни укладання таких договорів; 

- стягнути у встановленому законодавством (судовому) порядку із 
суб’єктів господарювання плату за оренду нежитлових приміщень комунальної 
власності, термін сплати якої минув; 

- стягнути у встановленому законодавством (судовому) порядку із 
суб’єктів господарювання плату за тимчасове користування місцями 
розміщення засобів зовнішньої реклами, термін сплати якої минув; 

- стягнути у встановленому законодавством (судовому) порядку із 
суб’єктів господарювання плату за користування земельними ділянками для 
тимчасового розміщення пересувних малих архітектурних форм та літніх терас, 
термін сплати якої минув; 

- стягнути у встановленому законодавством (судовому) порядку з КПЗГ 
„Агромікс” кошти, отримані у зв’язку із завищенням вартості виконаних робіт; 

 - посилити контроль за цільовим використанням земельних ділянок, 
провести інвентаризацію земель на території міста на предмет виявлення 
земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів. 

6. Виконавчому комітету Ужгородської міської ради провести роботу (у 
тому числі шляхом пред’явлення позовів) щодо стягнення заподіяних 
місцевому бюджету збитків у зв’язку з покриттям витрат сторонніх юридичних 
осіб, пов’язаних з опаленням їхніх приміщень. 

7. Зобов’язати управління містобудування та архітектури (Сарваш П. О.): 
- провести роботу (у тому числі шляхом пред’явлення позовів) щодо 

стягнення заподіяних місцевому бюджету збитків у зв’язку з недоотриманням  
бюджетом доходів у вигляді розміру пайової участі (внеску) фізичних та 
юридичних осіб - замовників будівництва для забезпечення створення і 
розвитку соціальної інженерно-транспортної інфраструктури міста; 

- ініціювати питання щодо збільшення плати пайової участі на розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури і встановлення її розміру  
на економічно - обґрунтованому рівні; 

- забезпечити своєчасне укладення договорів на залучення коштів 
фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва для забезпечення 
створення і розвитку соціальної інженерно-транспортної інфраструктури міста. 

8. Зобов’язати управління освіти (Бабунич О. Ю.) дотримуватися вимог 
порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання 
кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 
28.02.2002 № 228, в частині розподілу бюджетних асигнувань на взяття 
бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною 
установою своїх функцій; недопущення включення до кошторисів асигнувань, 



не зумовлених потребою для оплати непідтверджених розрахунками та 
економічними обґрунтуваннями.  
  9. Управлінню капітального будівництва (Юрко А. А.): 

- ініціювати питання про дострокове погашення лізингових платежів за 
договором фінансового лізингу з компанією ТОВ „Енерго лізинг плюс” у 2014 
році. 

10. Фінансовому управлінню (Гах Л. М.) забезпечити контроль за повним 
усуненням порушень, допущених головними розпорядниками коштів бюджету 
міста. 

11. Керівникам структурних підрозділів міської ради, відповідальним за 
усуненням порушень, виявлених під час ревізії, подати фінансовому 
управлінню інформацію про вжиті заходи до 01.10.2014 року та в подальшому 
інформувати щоквартально до 5-го числа до повного усунення.  
 12. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. міського голови, 
секретаря ради Щадея В.І.   
 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому,  
керуючий справами виконкому               О. Волосянський 
 


