ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 14 лютого 2012 року № 94
ЗАХОДИ
щодо виконання рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1134 ″Про міський бюджет на 2012 рік″

№
з/п
1

Пункти
рішення
міської
ради
2

1.

1

2.

6,7,8

3.

6

4.

1

Зміст заходу

3

Забезпечити
надходження
податкових
та
неподаткових доходів до загального та спеціального
фондів міського бюджету в обсягах, затверджених
міською радою
Забезпечити своєчасне та правильне зарахування до
міського, районних у місті та селищного бюджетів
податкових і неподаткових надходжень загального і
спеціального фондів, дотацій та субвенцій з
державного бюджету
Забезпечити своєчасні відрахування від податку на
доходи фізичних осіб та плати за землю відповідно
до нормативів, затверджених міською радою

Виконавці

4

Термін
виконання
5

Очікуваний
результат
(тис.грн.)
6

Кіровоградська
об’єднана
державна податкова інспекція

Щомісячно

388979,785

Управління
Державної
казначейської
служби
України у м. Кіровограді
Кіровоградської області

-«-

759535,885

Головне управління Державної казначейської служби
України у Кіровоградській
області
Забезпечити контроль за повнотою надходження Кіровоградська
об’єднана
місцевих податків і зборів до загального та державна податкова інсспеціального фондів міського бюджету
пекція, управління економіки
Кіровоградської міської ради,
управління
торгівлі
та
побутового обслуговування
населення
Кіровоградської
міської ради

-«-

-«-

19127,205

2

1

2

3

4

Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища Кіровоградської
міської ради
Управління
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього природного
середовища Кіровоградської
міської ради

5.

1

Переглянути договори оренди земельних ділянок у
частині збільшення ставок орендної плати до розміру
не менше 3% від нормативної грошової оцінки
земель

6.

1

Забезпечити оперативне укладення договорів оренди
земельних ділянок з суб’єктами господарювання,
яким протягом 2006-2011 років було надано в оренду
земельні ділянки, а також укладення додаткових угод
оренди землі відповідно до рішення Кіровоградської
міської ради від 3 грудня 2009 року № 2904 “Про
затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель міста Кіровограда”

7.

1

Забезпечити:
Управління
- збільшення кількості платних місць на майданчиках побутового
для паркування та їх обладнання паркувальними населення
автоматами (паркоматами);
- надходження збору за місця для паркування
транспортних засобів та туристичного збору у
затверджених міською радою обсягах

8.

1

5

6

І квартал
2012 року

1286,4

Щомісячно

3179,0

торгівлі
та
До
обслуговування 31 березня
2012 року

Забезпечити ефективне управління об’єктами Управління власності та
комунальної власності, передачу комунального приватизації Кіровоградської
майна в оренду на конкурсних засадах і за міської ради
ринковими ставками та встановити контроль за
надходженням коштів до міського бюджету

Щомісячно

272,2
44,0
2700,0

3

1

2

9.

1

10.

1

11.

1

12.

1

13.

1

3

Підвищити рівень платіжної дисципліни, вжити
заходи щодо скорочення податкового боргу по
платежах до місцевих бюджетів на 5 % порівняно з
податковим боргом станом на 1 січня 2012 року
Заслухати керівників підприємств, які мають
податкову заборгованість та низьке податкове
навантаження, на засіданнях комісії з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
Здійснити аналіз доцільності прийнятих місцевими
радами рішень щодо надання пільг зі сплати податків
і зборів, що зараховуються до місцевих бюджетів. Не
допускати необґрунтованого надання пільг по
податках і зборах, а у разі їх надання – встановити
контроль за використанням вивільнених коштів
Забезпечити надходження до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету єдиного
податку у обсягах, затверджених міською радою

4

5

Кіровоградська
об’єднана
державна податкова інспекція

Щоквартально

Кіровоградська
об’єднана
державна податкова інспекція,
управління
економіки
Кіровоградської міської ради
Управління
економіки
Кіровоградської міської ради,
Новенська селищна рада

Щомісячно

Управління
економіки
Кіровоградської міської ради,
Кіровоградська
об’єднана
державна податкова інспекція

Щомісячно

Забезпечити надходження до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету у обсягах,
затверджених міською радою:
- від відчуження майна, що знаходиться у Управління власності та
комунальній власності міста;
приватизації комунального
майна Кіровоградської
міської ради
- від продажу земельних ділянок
Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього природного
середовища Кіровоградської
міської ради

6

397,2

Щоквартально

14164,0

Щомісячно
5198,0

8967,62

4

1

2

14.

1

15.

1

16.

16

3

4

5

З метою збільшення надходжень до бюджету Управління
земельних І квартал
розвитку розробити програму продажу прав на відносин
та
охорони
земельні ділянки на земельних торгах
навколишнього природного
середовища Кіровоградської
міської ради
Забезпечити укладання договорів щодо сплати Управління містобудування Щомісячзамовниками коштів пайової участі у розвитку та архітектури Кіровоградно
інфраструктури міста Кіровограда відповідно до ської міської ради
Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» та встановити контроль за повнотою
надходження цих коштів до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету
Забезпечити:
Головні розпорядники коштів Щомісячно
передбачення в першочерговому порядку міського бюджету
потреби в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну, теплову енергію,
природний газ, водопостачання та водовідведення та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами;
жорсткий режим економного використання
енергоносіїв та затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для кожного
підвідомчого
закладу,
виходячи
з
обсягів
кошторисних призначень;
скорочення непершочергових видатків на
утримання бюджетних установ;
використання бюджетних коштів для проведення
святкових заходів лише на державні свята;

6

250,0

5

1

2

3

17.

15

18.

15

19.

15

Здійснити покриття тимчасових касових розривів
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням
видатків загального фонду в першу чергу на оплату
праці
працівників
бюджетних
установ
та
нарахування на заробітну плату, придбання
продуктів харчування та медикаментів, оплату
комунальних послуг та енергоносіїв, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування
цими коштами
У процесі виконання міського бюджету у виняткових
випадках, за обґрунтованим поданням головного
розпорядника коштів міського бюджету, здійснювати
перерозподіл видатків в розрізі економічної
класифікації в межах загального обсягу бюджетних
призначень. Перерозподіл видатків у межах
загального обсягу головного розпорядника коштів,
що призводить до зміни затверджених бюджетних
призначень в розрізі функціональної класифікації
видатків по загальному та спеціальному фондах,
здійснювати за рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської
міської
ради,
погодженим
постійною комісією міської ради з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку
Збільшення бюджетних призначень за загальним та
спеціальним фондами міського бюджету на оплату
праці працівників бюджетних установ, видатків
розвитку за рахунок зменшення інших видатків, та
збільшення видатків за бюджетними програмами,

4

5

Головне управління Державної казначейської служби
України у Кіровоградській
області,
фінансове
управління Кіровоградської
міської ради

Щомісячно

Фінансове
управління
Кіровоградської міської ради,
головні розпорядники коштів
міського бюджету

Щомісячно

Фінансове
управління
Кіровоградської міської ради,
головні розпорядники коштів
міського бюджету

Щомісячно

6

6

1

2

20.

21.

22.

23.

11

3

пов’язаними з функціонуванням органів місцевого
самоврядування, за рахунок зменшення видатків за
іншими бюджетними програмами здійснювати лише
за рішенням міської ради
Забезпечити постійний контроль за станом реєстрації
фінансових зобов’язань розпорядниками коштів
міського бюджету та розрахунків по них з метою
недопущення
зростання
дебіторської
та
кредиторської
заборгованості,
виникнення
простроченої та небюджетної заборгованості
Здійснити заходи щодо оптимізації мережі і штатної
чисельності
бюджетних
установ,
скорочення
адміністративно-управлінського
персоналу,
приведення штатної чисельності бюджетних установ
у відповідність із затвердженими бюджетними
призначеннями, не допускати зростання чисельності
працівників бюджетних установ
Забезпечити спрямування коштів міського бюджету
у першу чергу на виплату зарплати працівникам
бюджетних установ, оплату у повному обсязі
спожитих бюджетними установами енергоносіїв та
комунальних послуг, а фінансування інших видатків
здійснювати, виходячи з фактичного виконання
доходів та першочерговості видатків
Забезпечити концентрацію не менш як 3 %
надходжень бюджету розвитку на значимих для
територіальної громади міста об’єктах соціальної
сфери, комунального призначення і благоустрою
насамперед із ступенем будівельної готовності понад
70 %, як співфінансування з міського бюджету по
субвенції з державного бюджету на здійснення

4

Головні розпорядники коштів
міського бюджету, фінансове
управління міської ради

5

6

Щомісячно

Головні розпорядники коштів Протягом І
півріччя
міського бюджету

Фінансове управління міської
ради, головні розпорядники
коштів міського бюджету

Щомісячно

Управління
капітального Протягом І
будівництва Кіровоградської півріччя
міської ради

850,0

7

1

2

24.

8

25

9

26.
10

3

заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
Забезпечити:
цільове та ефективне використання субвенцій з
державного бюджету на виконання державних
програм соціального захисту населення;
підготовку зведених реєстрів для проведення
розрахунків по погашенню заборгованості місцевих
бюджетів по пільгах, субсидіях і компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян

4

Фінансове
управління,
Головне
управління
житлово-комунального
господарства,
управління
розвитку
транспорту
та
зв’язку
Кіровоградської
міської
ради,
виконавчі
органи
Кіровської
та
Ленінської районних у місті
Кіровограді рад
Укласти угоду з Кіровоградською обласною Фінансове управління, відділ
та
молоді
державною адміністрацією про передачу коштів у сім’ї
вигляді субвенції з обласного бюджету міському Кіровоградської міської ради
бюджету
м.Кіровоград
на
утримання
Кіровоградського міського соціального гуртожитку
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Забезпечити цільове та ефективне використання
субвенції з обласного бюджету на утримання
соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Забезпечити цільове та ефективне використання Фінансове
управління,
субвенцій з державного бюджету на:
Головне управління житлово
будівництво,
реконструкцію,
ремонт
та – комунального господарства
утримання вулиць і доріг комунальної власності у Кіровоградської міської ради,
населених пунктах
Новенська селищна рада

5

Щомісячно

До 1
лютого
2012 року

Щомісячно

Щомісячно

6

8

1

27.

28.

2

3

4

Виконавчий
комітет
фінансування комплексних пілотних проектів з
Кіровоградської міської ради,
реформування системи надання адміністративних
Центр
надання
послуг
адміністративних
послуг
міста Кіровограда
Забезпечити спрямування коштів субвенції з
Управління
економіки
державного бюджету на здійснення заходів щодо
Кіровоградської міської ради,
соціально-економічного розвитку окремих територій
управління
капітального
на реалізацію інвестиційних проектів, передбачених
будівництва Кіровоградської
переліком на 2011-2015 роки в рамках програми
міської ради
«Центральний регіон-2015» по м.Кіровограду.
Забезпечити взаємодію з обласною державною
адміністрацією щодо залучення коштів субвенцій з
державного бюджету на
придбання
медичного
обладнання Управління охорони здоров’я
(мамографічного, рентгенологічного та апаратів Кіровоградської міської ради
ультразвукової
діагностики)
вітчизняного
виробництва;
придбання медичного автотранспорту та
-//обладнання для закладів охорони здоров’я;
придбання витратних матеріалів для закладів
-//охорони здоров’я та лікарських засобів для
інгаляційної анестезії;
придбання медикаментів для забезпечення
-//швидкої медичної допомоги;
погашення заборгованості з різниці в тарифах
на
теплову
енергію,
що
вироблялася, Головне управління житловотранспортувалася та постачалася населенню, яка комунального господарства,
виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної управління економіки
вартості
теплової
енергії
тарифам,
що
затверджувалися або погоджувалися відповідними
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органами місцевого самоврядування та забезпечити її
цільове та ефективне використання.
Фінансове
управління
Організувати роботу по використанню субвенцій з
Кіровоградської міської ради
державного бюджету на зазначені цілі.
29.

Забезпечити взаємодію з обласною державною
адміністрацією щодо залучення коштів субвенцій з
обласного бюджету, які у 2011 році через
непроведення платежів управлінням Державної
казначейської служби України у м.Кіровограді
повернуті до обласного бюджету, у тому числі на
реалізацію проекту Кіровоградської міської
ради «Реконструкція та модернізація системи
зовнішнього освітлення вулиці Карла Маркса»;
побудову
(створення)
системи
відеоспостереження для охорони громадського
порядку;
придбання шкільних меблів (парт, стільців) для
загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом
першого
кварталу
2012 року

Головне управління житловокомунального господарства,
фінансове
управління
Кіровоградської міської ради
-//-

Управління освіти, фінансове
управління Кіровоградської
міської ради
реалізацію проекту Кіровської районної у місті Виконавчий
комітет
Кіровограді ради «Здорова молодь – здорове Кіровської районної у місті
Кіровограді ради, фінансове
селище»;
управління Кіровоградської
міської ради

100,0

200,0

22,05

100,0

10

1

30.

2

3

Відпрацювати
з
відповідними
галузевими
міністерствами і відомствами питання щодо
залучення
коштів
державного
бюджету,
передбачених на виконання загальнодержавних
програм, на фінансування об’єктів і заходів
інфраструктури міста:
облаштування багатоквартирних будинків
сучасними засобами обліку і регулювання води та
теплової енергії;
розробка схем та проектних рішень масового
застосування, дослідження, наукові і науковотехнічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у
сфері
будівництва
та
розвитку
житловокомунального господарства, наукові розробки із
нормування стандартизації у сфері будівництва та
житлової політики;
питна вода України;
фінансування
заходів
по
забезпеченню
впровадження та координації проекту розвитку
міської інфраструктури;
Державна цільова економічна програма
енергоефективності на 2010-2015 роки;
Державний фонд регіонального розвитку.

Начальник фінансового управління
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Головне управління житловокомунального господарства
Кіровоградської міської ради
Протягом І
півріччя
-//-

-//-//-

Управління
економіки
Кіровоградської міської ради
Управління
капітального
будівництва Кіровоградської
міської ради
Л.Бочкова
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