
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25.02.04 № 37                                                                м.Ужгород

Про виконання бюджету міста
за 2003 рік

Заслухавши  звіт  начальника  фінансового  управління  п.Рябця  М.М.
про  стан  виконання  бюджету  за  2003  рік,  виконком  міської  ради
ВИРІШИВ:

1.  Звіт  начальника  фінансового  управління  п.Рябця  М.М.  про  стан
виконання  бюджету  міста  за  2003  рік  взяти  до  відома  та  винести  на
розгляд і затвердження сесії міської ради.

2. Фінансовому управлінню (Рябець М.М.) забезпечити координацію
роботи  по  виконанню  доходної  та  видаткової  частин  бюджету  2004
року.

3.  Керівникам  структурних  підрозділів  міської  ради  забезпечити
безумовне  виконання  рішення  виконкому  №  21  від  11.02.04  “Про
затвердження плану заходів,  спрямованих на виконання  бюджету  міста
в 2004 році”.

4. Державній податковій інспекції у м.Ужгороді (Бадида М.П.) :
-  встановити  жорсткий  контроль  за  мобілізацією  до  державного

бюджету податків і зборів,  за рахунок яких здійснюється перерахування
дотацій вирівнювання, для забезпечення виконання їх обсягів;

-  вжити  заходів  щодо  повноти  і  своєчасності  перерахування  з  01
січня  2004  року  у  відповідності  із  Законом  України  “Про  податок  з
доходів фізичних осіб”  від 22 травня 2003  року  № 889-ІV  до  бюджетів
територіальних  громад  податку  з  доходів  фізичних  осіб  працівників
філій,  відділів,  інших  відокремлених  підрозділів,  що  розташовані  на
території міста;

-  вжити  заходів  щодо  забезпечення  в  поточному  році  погашення
податкової заборгованості до бюджетів всіх рівнів.

5.  Начальнику  управління  соціального  захисту  населення  (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  і  відповідно  виконання
запланованих  показників  надходження  до  бюджету  податку  з  фізичних
осіб.



6.  Звернути  увагу  керівників  головних  розпорядників  коштів  на
наявність станом на 01 січня  2004  року  кредиторської  та  дебіторської
заборгованості, не допускаючи в подальшому її зростання.

7.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого
заступника міського голови Соханича Ю.В.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


