ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
02 березня 2015 № 87
ЗАХОДИ
щодо виконання міського бюджету у 2015 році шляхом вишукання додаткових джерел наповнення міського бюджету
та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів

№
з/п
1

1.

Зміст заходу
2

Забезпечити спільно з Кіровоградською об’єднаною
державною
податковою
інспекцією
надходження
запланованих податкових та неподаткових доходів до
загального фонду міського бюджету, у тому числі:
податок та збір на доходи фізичних осіб;
рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин місцевого значення;
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками
об’єктів житлової нерухомості;
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками
об’єктів житлової нерухомості;
єдиний податок;
податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності;
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

Виконавці
3

Термін
виконання
4

Очікуваний
результат
(тис.грн)
5

Протягом
року

Управління економіки
Управління економіки

247 800,0
335,0

Управління економіки

55,0

Управління економіки

450,0

Управління економіки
Головне управління житловокомунального господарства
Управління по сприянню
розвитку
торгівлі
та
побутового обслуговування
населення

46 010,0
400,0
1 367,4

2

земельний податок з юридичних осіб;

земельний податок з фізичних осіб;

орендна плата з юридичних осіб;

орендна плата з фізичних осіб;

екологічний податок;

2.

3.

Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища
Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища
Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища
Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища
Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища
Управління містобудування
та архітектури
Управління власності та
приватизації
комунального
майна

інші надходження (плата за право тимчасового
користування місцем розташування рекламних засобів
Забезпечити ефективне управління об’єктами комунальної
власності, передачу комунального майна в оренду на
конкурсних засадах і за ринковими ставками та встановити
контроль за надходженням орендної плати за користування
майном до міського бюджету
Забезпечити надходження до міського бюджету:
Адміністративна комісія при
адміністративних штрафів та інших санкцій;
виконавчому
комітеті,
спеціалізована інспекція
Юридичне управління
державного мита

12 100,0

1 030,0

26 445,0

5 600,0

804,0

1 100,0
Протягом
року

Протягом
року

3 420,0

50,0

500,0

3

4.

грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням Управління
земельних
законодавства про охорону навколишнього природного відносин
та
охорони
середовища
навколишнього природного
середовища
Забезпечити надходження до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету, у тому числі:
- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній Управління власності та
власності міста;
приватизації
комунального
майна
- від продажу землі, у тому числі:
кошти
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності;
Управління земельних
кошти від продажу прав на земельні ділянки відносин та охорони
несільськогосподарського призначення, що перебувають у навколишнього природного
державній або комунальній власності;
середовища
кошти
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення до розмежування земель
державної та комунальної власності з розстроченням платежу
надходження коштів пайової участі у розвитку Управління містобудування
інфраструктури міста
та архітектури

150,0

Протягом
року

4 100,0
1 800,0

2 000,0
1 500,0

300,

200,0

300,0

4

5.

Забезпечити залучення до міського бюджету додаткових
надходжень у розмірі не менше 2 % доходів загального фонду, у
тому числі за рахунок:
- вжиття всебічних заходів щодо збільшення надходжень
податку на доходи фізичних осіб, а саме:
створення нових робочих місць;
Управління економіки
скорочення заборгованості із виплати заробітної плати Управління економіки,
по підприємствах реального сектора економіки
виконавчі органи Кіровської
та Ленінської районних у
місті Кіровограді рад
детінізації економіки;
Управління економіки
- спільно з Кіровоградською об’єднаною державною
податковою інспекцією збільшення надходжень до загального
фонду міського бюджету за рахунок розширення податкової бази
та посилення контролю за залученням:
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання управління
по
сприянню
роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
розвитку
торгівлі
та
побутового
обслуговування
населення
збору за місця для паркування транспортних засобів;
по
сприянню
управління
розвитку
торгівлі
та
побутового
обслуговування
населення
управління
по
сприянню
туристичного збору;
розвитку
торгівлі
та
побутового
обслуговування
населення
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної управління економіки
ділянки, що сплачується юридичними особами, які є
власниками об’єктів нежитлової нерухомості;
управління
розвитку
транспортного податку
транспорту та зв’язку

Протягом
року

7 741,8

431,6
352,0
62,0

17,6
7310,2

6 000,0

489,2

21,0

500,0

300,0

5

Управління адміністративних
та
дозвільних
процедур
(Центр
надання
адміністративних
послуг
м. Кіровограда)
7.
Забезпечити
надходження
податку
на
прибуток Головне управління житловопідприємств та фінансових установ комунальної власності за комунального господарства
рахунок погашення податкового боргу минулих років
КП «Теплоенергетик»
8.
Здійснювати моніторинг стану виконання доходів у розрізі Кіровоградська
об’єднана
видів економічної діяльності та надходжень, виносити державна
податкова
проблемні питання на розгляд комісії з питань забезпечення інспекція,
управління
економіки міської ради
своєчасності і повноти сплати податків
9.
Заслуховувати керівників підприємств, які мають Кіровоградська
об’єднана
податкову заборгованість та низьке податкове навантаження, державна податкова інспекція,
економіки
на засіданнях комісії з питань забезпечення своєчасності і управління
повноти сплати податків
Кіровоградської міської ради
10.
Забезпечити передбачення в першочерговому порядку потреби Головні розпорядники
в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ коштів міського бюджету
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати
праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення
розрахунків за електричну, теплову енергію, природний газ,
водопостачання та водовідведення.
11.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних Головні розпорядники коштів
показниках для кожного підвідомчого закладу, виходячи з обсягів
міського бюджету
кошторисних призначень та встановити жорсткий режим контролю
за використанням підвідомчими закладами енергоносіїв, не
допускаючи необґрунтованого збільшення їх споживання у
фізичних обсягах порівняно з 2014 роком
6.

Створити доступні і зручні умови для отримання
адміністративних послуг громадянам та підприємцям міста
Кіровограда та забезпечити надходження до загального фонду
міського бюджету плати за надання адміністративних послуг

Протягом
року

2 500,0

Протягом
року

1 000,0

Щомісячно

Щомісячно

При
формуванні
та внесенні
змін до
кошторисів
Щомісячно

6

12.

Протягом
Залучити кошти спеціального фонду в частині власних Управління освіти
надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії;
бюджетного
Управління охорони здоров’я року
Відділ сім’ї та молоді

599,5
35,8
14,0

Відділ культури та туризму

20,0

Управління
будівництва

6,5

капітального

Управління містобудування
та архітектури
13.
Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних та Управління освіти
Протягом
енергозберігаючих технологій, спрямованих на зменшення Відділ культури та туризму
бюджетного
споживання енергоресурсів
року
Управління охорони здоров’я
Відділ сім’ї та молоді
14.
Дотримуватися жорсткого режиму економії бюджетних коштів
Протягом
(не менше одного відсотка видатків на бюджетну сферу) за рахунок:
бюджетного
1) жорсткого
режиму
економного
використання Управління освіти
року
енергоносіїв;
Управління охорони здоров’я

24,5
98,0
50,0
13,6
3,1
5833,5
2615,8
163,0

Відділ культури та туризму

11,0

Відділ сім’ї та молоді

8,17

2) оптимізації
мережі
бюджетних
установ
та Управління освіти
упорядкування штатної чисельності працівників у межах
затверджених асигнувань на оплату праці (скорочення на три Управління охорони здоров’я
відсотки чисельності працівників бюджетних установ);
Відділ культури та туризму
Відділ сім’ї та молоді
3) скорочення непершочергових (непріоритетних) видатків та Управління освіти

446,2
1274,0
238,1
15,5
800,0

7

посилення фінансово-бюджетної дисципліни

У процесі виконання міського бюджету у виняткових
випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника
коштів, фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради
здійснювати перерозподіл видатків в розрізі економічної
класифікації в межах загального обсягу його бюджетних
призначень, а перерозподіл видатків у межах загального обсягу
головного розпорядника коштів, що призводить до зміни
затверджених бюджетних призначень в розрізі функціональної
класифікації видатків, здійснювати за погодженням з постійною
комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економ. розвитку міської ради
16.
Забороняється збільшення бюджетних призначень за
загальним та спеціальним фондами міського бюджету за
рахунок зменшення інших видатків (інших бюджетних
програм) без внесення змін до рішення про міський бюджет на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
збільшення видатків, пов’язаних з функціонуванням органів
місцевого самоврядування
17.
Забезпечити постійний контроль за станом реєстрації
фінансових зобов’язань по непершочергових видатках та
розрахунків по них з метою недопущення зростання
дебіторської та кредиторської заборгованості, виникнення
простроченої та небюджетної заборгованості.
При наявності заборгованості по захищених статтях не
допускати реєстрацію непершочергових видатків
15.

Управління охорони здоров’я

146,0

Відділ культури та туризму

10,9

Відділ фізичної культури та
спорту

60,0

Відділ сім’ї та молоді
Фінансове
управління
У разі
Кіровоградської міської ради, необхідності
головні розпорядники коштів
міського бюджету

44,83

Фінансове
управління
Кіровоградської міської ради,
головні розпорядники коштів
міського бюджету

Протягом
року

Головні розпорядники коштів
міського бюджету

Щомісячно

8

18.

Розробити та затвердити заходи щодо дотримання жорсткого
режиму економії бюджетних коштів (не менш як один відсоток
обсягу видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансовобюджетної дисципліни, в тому числі за рахунок приведення у
відповідність чисельності виконавчих органів районних у місті
рад до рекомендованої рішенням Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3264 «Про рекомендовану чисельність
апарату виконавчих комітетів Кіровської та Ленінської районних
у місті Кіровограді рад»

Опрацювати питання передачі в установленому порядку
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих осередкам
фізкультурно-спортивних товариств, на фінансування з міського
бюджету
20.
Запровадити плату за навчання у дитячо-юнацьких
спортивних школах відповідно до порядку та розмірів,
визначених Кабінетом Міністрів України
21.
Забезпечити ефективне використання коштів бюджету
розвитку на значимих для територіальної громади міста
об’єктах
соціально-культурної
сфери,
комунального
господарства та благоустрою;

19.

Кіровська
районна
м.Кіровограді рада
Ленінська
районна
м.Кіровограді рада

у Протягом
першого
у кварталу

Відділ фізичної культури та Квітень 2015
спорту
року

Відділ фізичної культури та Після
спорту
прийняття
порядку
Управління
капітального Протягом
року
будівництва
Головне управління житловокомунального господарства
Управління освіти
Управління охорони здоров’я
Відділ фізичної культури та
спорту,
Відділ сім’ї та молоді
Управління містобудування
та архітектури
Виконавчий комітет
опрацювати питання необхідності збільшення обсягів Головні розпорядники коштів Квітеньтравень 2015
виконання робіт на запланованих на 2015 рік об’єктах та міського бюджету
року
додаткового переліку виконання робіт за рахунок залучення
залишку коштів бюджету розвитку

18 147,1
35 083,3
4 557,4
5 629,7
1 733,1
245,2
1 059,7
500,9
20 000,0

9

Забезпечити:
цільове та ефективне використання субвенцій з державного Виконавчі органи Кіровської
бюджету на виконання державних програм соціального та Ленінської районних у місті
Кіровограді рад
захисту населення;
Управління
розвитку
транспорту та зв’язку
Головне управління житловокомунального господарства
підготовку зведених реєстрів для проведення розрахунків Виконавчі органи Кіровської
по погашенню заборгованості місцевих бюджетів по пільгах, та Ленінської районних у місті
субсидіях і компенсації за пільговий проїзд окремих категорій Кіровограді рад, управління
розвитку транспорту та зв’язку
громадян
23.
Забезпечити:
цільове та ефективне використання субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам:
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим Управління освіти,
Відділ сім’ї та молоді
бюджетам;
22.

Щомісячно

17 935,0
300,0

Щомісячно
180 377,0
1 250,0

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим Управління охорони здоров’я
бюджетам;

157 694,0

проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці Управління освіти,
працівників бюджетних установ, в тому числі шляхом Відділ сім’ї та молоді,
перегляду термінів виплати заробітної плати в колективних Управління охорони здоров’я
договорах у відповідність із термінами надходження субвенцій
з державного бюджету

Начальник фінансового управління

300 431,7

Л.Бочкова

