
УКРА ЇНА
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

Від 11.04.2014 року № 26

 
Про заходи щодо наповнення міського
 бюджету, економного та раціонального 
використання бюджетних коштів, 
дотримання суворої бюджетної дисципліни 
установ, які фінансуватимуться за рахунок
 коштів міського бюджету у 2014 році.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  від 1 березня 2014 року №156-р
“Про  заходи  щодо  збалансування  місцевих  бюджетів  у  2014  році  в  процесі  їх  виконання”,
розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 27 березня 2014 року № 97-од “Про
заходи  щодо  наповнення  місцевих  бюджетів,  економного  та  раціонального  використання
бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних
установ, які фінансуватимуться за рахунок  коштів місцевих бюджетів у 2014 році”, розпорядження
голови  районної  державної  адміністрації  від  07  квітня  2014  року  №  72-од  “Про  заходи  щодо
наповнення  місцевих  бюджетів,  економного  та  раціонального  використання  бюджетних  коштів,
дотримання  суворої  бюджетної  дисципліни,  упорядкування  мережі  бюджетних  установ,  які
фінансуватимуться за рахунок  коштів місцевих бюджетів у 2014 році”,  та з метою запобігання
виникнення ризику розбалансування міського бюджету,  створення умов  для своєчасної  виплати
заробітної  плати,  інших  соціальних  виплат,  економного  і  раціонального  використання   коштів,
посилення  фінансово-бюджетної  дисципліни,  керуючись  ст.  42  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”:

1. Затвердити  заходи  щодо  економного  та  раціонального  використання  бюджетних  коштів,
дотримання суворої бюджетної дисципліни установами, які фінансуватимуться  за рахунок
коштів міського бюджету у 2014 році.

2. Керівникам  установ,  які  фінансуються  з  міського  бюджету  забезпечити  безумовне
виконання заходів.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

Виконувач обов'язків
міського голови Збаража                        О.З.ПЕЛЕХ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням  

в.о. міського голови Збаража 
№___ від ______________2014р.

ЗАХОДИ
щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, 

дотримання суворої бюджетної дисципліни установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2014 році

№з/п Зміст заходу Виконавці Термін виконання

1

Забезпечити збільшення обсягу надходжень податків і
зборів та інших доходів до бюджету міста відповідно
до  чинного  законодавства.  Активізувати  роботу  з
платниками  податків  з  викриття  схем  ухилення  від
сплати платежів до бюджету.

Збаразька ОДПІ
Міська рада

Протягом року

2
Забезпечити проведення щомісяця аналізу надходжень
до  міського  бюджету у  розрізі  платежів  і  виконання
планових показників на відповідний звітний період.

Міська рада Протягом року

3

Забезпечити  дотримання  законодавства  про  працю  в
установах,  щодо  оформлення  трудових  відносин  із
найманими  працівниками,  додержання  мінімальних
гарантій оплати праці, повноти і своєчасності виплати
заробітної  плати  та  сплати  до  бюджету  податку  на
доходи фізичних осіб.

Завідувачі ДНЗ
міста, ]

Начальник МКП
«Добробут»,
Міська рада

Протягом року

4
Проаналізувати  стан  використання  земель  з  метою
виявлення фактичних землекористувачів та збільшення
кількості платників плати за землю.

Міська рада Протягом року

5
Здійснити  інвентаризацію  пільг  зі  сплати  податків  і
зборів та проаналізувати доцільність їх надання.

Міська рада Протягом року

6
Розглянути  можливість  розміщення  на  депозитних
рахунках банків тимчасово вільних бюджетних коштів.

Міська рада Протягом року

7
За наявності перевиконання дохідної частини міського
бюджету вільні  кошти  направляти  в  першу чергу на
оплату праці та розрахунки за спожиті енергоносії.

Міська рада Протягом року

8

Забезпечити вжиття ефективних заходів із погашення
простроченої кредиторської заборгованості з метою її
ліквідації,  в  основному  за  рахунок  планових
призначень,  передбачених  у  рішенні  про  бюджет  на
поточний рік та недопущення; такої  заборгованості  у
майбутніх періодах.

Завідувачі ДНЗ
міста,

Начальники
МКП, : Міська

рада

Протягом року

9
Обмежити витрати : із .загального фонду бюджету на
проведення  заходів  з  відзначення  пам»ятних  та
історичних дат, ювілеїв та інших подій.

Міська рада Протягом року

10

Забезпечити  жорстку  економію  використання
енергоресурсів  в  межах  кошторисних  призначень  з
метою  недопущення  виникнення  заборгованості  по
даних платежах.

Завідувачі ДНЗ
міста.

Начальники
МКП, Міська

рада

Протягом року

11

Упорядкувати  структуру  штатної  чисельності
працівників  у  межах  затверджених  асигнувань  на
оплату,  праці,  не  допускати  збільшення  наявної
чисельності.

Завідувачі ДНЗ
міста, Міська

рада
Протягом року

12

Контроль за дотриманням кошторисних призначень та
недопущення виникнення заборгованості по всіх видах
платежів  покласти  на  керівників  установ,  які
фінансуються з міського бюджету.

Виконувач обов'язків
міського голови Збаража                        О.З.ПЕЛЕХ
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