
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 02.11.11 № 400          м.Ужгород 
 
Про підсумки виконання бюджету  
міста за 9 місяців 2011 року та заходів,  
спрямованих на виконання бюджету  
міста в 2011 році 
 
 Заслухавши звіт начальника фінансового управління міської ради Король 
С.І. про виконання бюджету міста за 9 місяців 2011 року, інформацію про 
виконання заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в звітному 
періоді, виконком міської ради ВИРІШИВ : 
 

1. Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2011 року взяти до відома 
і внести на розгляд, та затвердження сесії Ужгородської міської ради. 

2. Взяти до відома інформацію про хід виконання заходів, спрямованих на 
виконання дохідної частини бюджету міста та раціональне і ефективне 
використанню бюджетних коштів у звітному періоді. 

3. ДПІ у м.Ужгороді (Бадида М.П.) рекомендувати:  
- вжити вичерпних заходів щодо надолуження планових показників 

дохідної частини бюджету міста в частині податку на доходи 
фізичних осіб та фіксованого податку в четвертому кварталі 
поточного року; 

- продовжити вивчення причини зменшення або припинення 
відрахувань податку на доходи найманих працівників окремими 
податковими агентами в наступному звітному періоді; 

- забезпечити контроль за додержанням податковими агентами норм 
ст.168 Податкового кодексу України в частині зарахування податку 
на доходи фізичних осіб до бюджетів органів місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням структурних одиниць в 
обсягах податку, нарахованого їх працівникам; 

- застосувати дієві заходи впливу щодо скорочення податкового 
боргу по зобов'язаннях перед бюджетом міста і не допущення 
подальшого його зростання. 

 Про хід виконання вищезазначених заходах інформувати міське 
фінансове управління щомісячно, до 15 числа місяця, наступного за звітним. 

4. Управлінню міського господарства (Касперов О.П.) в наступному 
звітному періоді забезпечити: 

- заслуховування на засіданнях виконавчого комітету міської ради 



звітів про роботу керівників підприємств комунальної власності 
міста, які допускають виникнення податкового боргу ; 

- продовження контролю за використанням майна та землі 
комунальної власності з метою недопущення втрат доходів 
бюджету міста; 

- запланований продаж об'єктів комунальної власності; 
- недопущення заборгованості за оренду комунального майна 

5. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) в 
четвертому кварталі поточного року продовжити : 

- координацію роботи міжвідомчої робочої групи по виявленню 
випадків використання незареєстрованої найманої праці; 

- проведення контролю за станом виплати заробітної плати та 
погашенням її заборгованості, дотриманням чинного законодавства 
щодо мінімального розміру оплати праці 

6. Фінансовому управлінню міської ради (Король СІ.) продовжити загальну 
організацію та управління виконанням бюджету міста, координування 
діяльності учасників бюджетного процесу. 

7. Керівникам структурних підрозділів міської ради, відповідальним за 
виконання заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 2011 році 
забезпечити повне їх виконання в наступному звітному кварталі. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. 

 
 
Міський голова        В.Погорелов 


