                         							Додаток 1
до рішення сесії міської ради «28»  березня 2012р. №  23/

П Л А Н
заходів щодо забезпечення фінансовими ресурсами міського бюджету  та
економного й раціонального використання бюджетних коштів

№
п/п
Найменування заходів
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
 1 
                                           2
           3 
               4
                       1. З метою забезпечення фінансовими ресурсами міского бюджету:
1.1.
Переглянути рішення міської ради частині доцільності надання пільг зі сплати податків та зборів
1 квартал 2012р.
постійно 
Виконавчий комітет міської ради,  начальник фінансово-господарського відділу , комісія соціально-економіч-ного розвитку , планування бюджету та фінансів  
1.2.
Провести аналіз тенденцій щодо наповнення доходної частини та вишукати додаткові джерела надходжень до бюджету, звернувши увагу на необхідність активізації роботи з детінізації економіки та збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб та орендної плати за земельні ділянки.
постійно
Виконавчий комітет міської ради, начальник фінансово-господарського відділу , комісія соціально-економіч-ного розвитку , планування бюджету та фінансів  
1.3.
Вжити заходів щодо збільшення надходжень до міского бюджету адекватно до показників економічного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності
постійно
 Виконавчий комітет міської ради, начальник фінансово-господарського відділу , комісія соціально-економіч-ного розвитку , планування бюджету та фінансів  , Кремі-нське відділення Рубіжанської ОДПІ
1.4.
Активізувати претензійно – позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів
постійно
Виконавчий комітет міської ради, начальник фінансово-господарського відділу , Кремінське відділення Рубіжанської ОДПІ,  
1.5.
Здійснювати  контроль за справлянням  надходжень до міського бюджету . Активізувати роботу з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету  
 
 постійно
Виконавчий комітет міської ради, начальник фінансово-господарського відділу ., Кремінське відділення Рубіжанської ОДП,   
1.6.
Вжити заходів для приведення у відповідність укладених договорів про оренду земельних ділянок із вимогами чинного законодавства.
постійно
Заступник міського голови , начальник землевпорядного відділу , комісія з питань землекористування  , архітектури . будівництва , та екології 
 
1.7.
Вжити заходів щодо проведення грошової оцінки земель.
11 квартал 2012р.
Заступник міського голови , начальник землевпорядного відділу , комісія з питань землекористування  , архітектури . будівництва , та екології 

1.8.
Вжити заходів щодо виконання показників програми соціально-економічного розвитку району.
постійно
міський голова ,виконавчий комітет міської ради , заступники  міського голови 


2. З метою економного й раціонального використання бюджетних коштів
2.1.
Передбачити скорочення не першочергових витрат.
постійно
 міський голова , заступники міського голови , комісія соціально-економіч-ного розвитку , планування бюджету та фінансів
2.2.
Встановити жорсткий режим економного використання енергоносіїв.
постійно
міський голова , заступники міського голови, керівники комунальних підприємств , установ 
2.3.
Не допускати росту чисельності працівників комунальних установ та підприємств .
постійно
 міський голова , заступники міського голови, керівники комунальних   установ та підприємств 
2.4.
Припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком заходів передбачених до   Дня Незалежності України, Дня молоді , Дня міста , Дня місцевого самоврядування).
постійно
 міський голова 
и
Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств та апарату міської ради   у строки, встановлені у колективних договорах, та оплату за спожиті цими установами енергоносії і комунальні послуги.
постійно
міський голова , заступники міського голови, керівники комунальних   установ та підприємств  
2.7.
Провести аналіз мережі комунальних підприємств та установ  з урахуванням тенденцій до зміни кількості населення та потреб міста   
11 квартал 2012р.
 міський голова , заступники міського голови, керівники комунальних   установ та підприємств  
Голова районної ради                                                                                           Ю. І. Назаренко  

