
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 18.05.05 № 135                                                                м.Ужгород

Про виконання бюджету
міста за І квартал 2005 року

Заслухавши  звіт  начальника  фінансового  управління  п.Рябця  М.М.
про стан виконання бюджету міста за  І квартал 2005 року,

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Звіт  про  виконання  бюджету  міста  за  І  квартал  2005  року  взяти  до
відома та внести на розгляд і затвердження сесії міської ради.

2. ДПІ у м.Ужгороді (Бадида М.П.):
− вивчити  причини  низького  рівня  виконання  планів  з  окремих  видів

доходних  джерел,  а  також  зниження  порівняно  з  попереднім  роком
показників  окремих  надходжень  бюджету  міста  та  вжити  заходів
щодо їх усунення;

− вжити  заходів  щодо  припинення  зростання  боргу  за  податковими
зобов‘язаннями платників податків і зборів  (обов‘язкових платежів) та
встановлення стійкої тенденції до зменшення його обсягів.

3. Головним  розпорядникам  бюджетних  коштів  вжити  заходів  щодо
оптимізації мережі та штатів соціально-культурних установ шляхом їх
скорочення, об‘єднання тощо.

4. Управлінню  майнової  політики  міста  (Мартин  В.І.)  до  01  липня  2005
року   визначити  відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 20.11.03 № 1787 мінімальну вартість місячної  оренди 1 кв.метра
загальної  площі  нерухомого  майна  фізичних  осіб  і  подати  на
затвердження сесії міської ради.

5. З  метою  повного  залучення  коштів  до  цільового  фонду
соціально-економічного  розвитку  міста  управлінням  архітектури  і
містобудування (Шеба О.В.), майнової політики міста (Мартин В.І.)  до
01  червня  2005  року  виявити  суб‘єктів  господарювання,  які
розмістили на території  міста спеціальні  конструкції  для  розміщення
зовнішньої  реклами без відповідних дозволів  та  не  уклали  договори
оренди місць комунальної власності для їх розміщення.

6. Відділу  землекористування  (Нілабович  Т.М.),  відділу  земельних
ресурсів  (Барчан  В.І.),  управлінню  майнової  політики  міста  (Мартин



В.І.) звернути увагу на значне відставання запланованих надходжень
коштів  від  відчуження  майна  комунальної  власності,  в  тому  числі
земельних  ділянок,  і  вжити  вичерпних  заходів  щодо  надолуження
показників бюджету міста на поточний рік.

7. Управлінню  економіки  (Овсяніков  О.Г.)  провести  моніторинг
можливої  сплати  авансових  платежів  ринкового  збору,  а  також
сплати  зазначеного  збору  через  осіб,  уповноважених  міською
радою. 

8. З  метою  повноти  сплати  збору  за  дозволи  на  розміщення  об‘єктів
торгівлі  і  сфери  послуг  структурним  підрозділам,  уповноваженим
проводити видачу вказаних дозволів :

− забезпечити  роботу  щодо  виявлення  і  взяття  на  облік  всіх  суб‘єктів
господарювання,  які  розмістили  об‘єкти  торгівлі  і  сфери  послуг  на
території міста;

− передати  списки  виявлених  об‘єктів  ДПІ  у  м.Ужгороді  для  контролю
за своєчасністю перерахування відповідного збору.

9. Відділу  транспорту  та  зв‘язку  (Машкаринець  І.В.)  вивчити  питання
щодо  можливості  авансової  сплати  паркувального  збору  шляхом
широкого  впровадження  абонентних  талонів  на  право
багаторазового паркування.

10.Керівникам  структурних  підрозділів  подати  інформацію  про  хід
виконання  цього  рішення  до  05  червня  2005  року  фінансовому
управлінню.

11.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  першого  заступника
міського голови Повхана Й.І.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


