
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.11.02 № 355                                                                м.Ужгород

Про підсумки виконання 
бюджету міста за 10 місяців 
2002 року.

Заслухавши  звіт  начальника  фінансового  управління  п.Рябця  М.М.
про  підсумки  виконання  міського  бюджету  за  10  місяців  2002  року,
виконком міської ради ВИРІШИВ :

1.  Звіт  начальника  фінансового  управління  п.Рябця  М.М.  про
підсумки  виконання  бюджету  міста  за  10  місяців  2002  року  взяти  до
відома.

2.  Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  (Сойнов
С.Ф.)  та  фінансовому  управлінню  (Рябець  М.М.)  вжити  термінових
заходів  щодо  виконання  Указу  Президента  України  від  7  травня  2001
року  №  292/2001  “Про  невідкладні  заходи  щодо  прискорення
погашення заборгованості  із  заробітної  плати”,  відповідного  доручення
Прем’єр-Міністра  України  та  розпорядження  голови
облдержадміністрації  від  28.10.02  №  485  “Про  виконання  місцевих
бюджетів  за  січень-вересень  2002  року”  в  питанні  своєчасної  і  у
повному обсязі виплати заробітної  плати та відповідного перерахування
до  бюджету  прибуткового  податку  з  громадян  у  листопаді-грудні  2002
року.

3.  Фінансовому  управлінню  (Рябець  М.М.)  забезпечити
першочергове  спрямування  одержаної  на  підставі  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  1  липня  2002  року  №  901  “Про  затвердження
Порядку  визначення  та  перерахування  додаткових  дотацій  з
державного  до  місцевих  бюджетів  у  2002  році”  додаткової  дотації  на
фінансування  заробітної  плати  працівникам  бюджетних  установ,  інших
захищених  статей  видатків,  оплату  енергоносіїв,  погашення
кредиторської заборгованості бюджетних установ.

4.  Рекомендувати  державній  податковій  інспекції  у  м.Ужгороді
(Ліуш  Б.М.)  вжити  термінових  заходів  щодо  погашення  податкового
боргу  та  заходів  адміністративного  впливу  до  керівників  підприємств  і
організацій,  незалежно  від  форм  власності,  які  працюють  збитково,
порушують  фінансово-господарську  дисципліну,  не  ліквідовують
заборгованість по зобов’язаннях до міського бюджету.

5.  Управлінню  економіки,  відділам  промисловості  та  енергетики,



транспорту  та  зв’язку,  розвитку  підприємництва  забезпечити  постійний
контроль  за  станом  фінансово-господарської  діяльності  суб’єктів
господарювання,  що  працюють  збитково,  не  виконують  свої  податкові
зобов’язання,  допускають  безгосподарність  і  марнотратство,
неефективне  використання  виробничих  матеріально-сировинних  і
трудових ресурсів.

6.  Управлінням  економіки,  майнової  політики,  відділам
промисловості  та  енергетики,  транспорту  та  зв’язку,  розвитку
підприємництва  провести  поглиблений  аналіз  причин  виникнення
кредиторської  і  дебіторської  заборгованості  і  запропонувати  шляхи
фінансового оздоровлення підприємств міста.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


