УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27.08.03 № 198

м.Ужгород

Про виконання бюджету
міста за І півріччя 2003 року
Заслухавши звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2003
року, з метою ритмічного його виконання у ІІ півріччі 2003 року,
забезпечення
своєчасного
фінансування
соціальних
виплат,
недопущення росту кредиторської заборгованості та повної ліквідації
дебіторської заборгованості виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Звіт про стан виконання бюджету за перше півріччя 2003 року
взяти до відома і винести на розгляд та затвердження сесії міської
ради.
2. Фінансовому управлінню (Рябець М.М.) забезпечити координацію
роботи по виконанню доходної та видаткової частини бюджету.
3. Управлінню економіки (п.Доктор О.О.), податковій інспекції у місті
Ужгороді (п.Бадида М.П.), Ужгородському міському відділу статистики
(п.Федак К.В.) проаналізувати фінансово-господарську діяльність
суб’єктів підприємницької діяльності, які допускають збитки та
розробити конкретні заходи, спрямовані на ліквідацію збиткової
діяльності і покращення фінансового результату до 01.10.2003 р.
4. Начальнику управління соціального захисту населення (п.Сойнов
С.Ф.) посилити роботу щодо державного контролю за станом виплати
заробітної плати та безумовного погашення заборгованості з неї,
посилити персональну відповідальність керівників підприємств і
організацій усіх форм власності за порушення права на своєчасну та в
повному обсязі винагороду за працю.
5. Державній податковій інспекції у м.Ужгороді (начальник Бадида
М.П.) посилити систематичний контроль за повнотою сплати суб’єктами
підприємницької діяльності та громадянами нарахованих сум плати,
інших податків, які поступають до бюджету міста та вжити рішучих
заходів по скороченню податкового боргу відповідно до доведених
завдань.
6. Зобов’язати начальників управлінь та завідуючих відділами
міської ради :
- посилити виконавську дисципліну стосовно неухильного
виконання доручень міського голови та рішень виконкому і забезпечити
безумовне виконання заходів по наповненню бюджету міста та економії

бюджетних коштів;
- активізувати роботу щодо надходження коштів до бюджету
розвитку та посилити контроль за ефективністю використання їх за
цільовим призначенням;
- забезпечити першочергове спрямування коштів на підвищення
заробітної плати працівників бюджетної сфери та недопущення
виникнення заборгованості із соціальних виплат.
7. Заслухати керівників структурних підрозділів, відповідальних за
виконання заходів, затверджених рішенням виконкому від 04.02.03 №
25, разом із звітом про виконання бюджету за девять місяців поточного
року в частині вказаних доведених обсягів по наповненю бюджету.
8. Рекомендувати ДПІ у м.Ужгороді (п.Бадида М.П.) провести
інвентаризацію податкової бази в розрізі окремих джерел доходної
частини бюджету міста.
9. Завідуючому відділом освіти (п.Мателешка О.І.) покращити
організацію роботи по комплектуванню мережі загальноосвітніх шкіл
міста всіх типів, та провести суцільну перевірку наповнюваності класів
учнями при комплектуванні мережі на 2003-2004 рік.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Соханича Ю.В.

Міський голова

В.В.Погорєлов

