
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 05.11.03 №268                                                                м.Ужгород

Про виконання бюджету міста
за 9 місяців 2003 року

Заслухавши  звіт  про  виконання  бюджету  міста  за  9  місяців  2003
року,  з  метою  ритмічного  його  виконання  у  ІV  кварталі  2003  року,
забезпечення  своєчасного  фінансування  соціальних  виплат,
недопущення  росту  кредиторської  та  повної  ліквідації  дебіторської
заборгованості, виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Звіт про стан виконання бюджету за 9 місяців 2003 року взяти до
відома і внести на розгляд та затвердження сесії міської ради.

2.  Управлінню  економіки  (п.Доктор  О.О.),  податковій  інспекції  у
м.Ужгороді  (п.Бадида  М.П),  управлінню  праці  та  соціального  захисту
населення  (п.Сойнов  С.Ф.)  у  ІV  кварталі  2003  року  забезпечити
контроль за станом виплати та погашенням заборгованості  із заробітної
плати,  посилити  персональну  відповідальність  керівників  підприємств,
організацій усіх форм власності  за  порушення  права  на  своєчасну  та  в
повному  обсязі  винагороду  за  працю  і  відповідно  виконання
запланованих  показників  по  надходженню  прибуткового  податку  з
громадян до бюджету.

3. Начальникам управлінь та завідуючим відділами міської ради :
-  забезпечити  виконання  заходів  по  наповненню  бюджету  міста  та

економії  бюджетних  коштів,  передбачених  рішеннями  виконкому,
розпорядженнями та дорученнями міського голови;

-  контролювати  спрямування  коштів,  в  першу  чергу,  на  виплату
заробітної  плати  працівників  бюджетної  сфери  та  недопущення
виникнення заборгованості із соціальних виплат.

4. Фінансовому управлінню (п.Рябець М.М.) :
-  провести  відповідну  підготовчу  роботу  щодо  визначення

пріоритетних  напрямків  спрямування  коштів  додаткової  дотації  до
бюджету  міста  в  результаті  перевиконання  планових  показників
Державного бюджету;

-  продовжити  роботу  по  виконанню  вимог  розпорядження  голови
облдержадміністрації  від  14.05.03  №  243  та  розпорядження  міського
голови  від  25.05.03  № 176  “Про  стан  розрахункової  дисципліни”  щодо
повного  розрахунку  із  кредиторами  бюджетних  установ  та
максимального  скорочення  дебіторської  заборгованості,  в  тому  числі



безнадійної, у відповідності до діючого законодавства;
-  враховуючи  наближення  нового  бюджетного  року,  продовжити

роботу щодо розгляду показників бюджету міста на 2004 рік.
5.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого

заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів
п.Соханича Ю.В.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


