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УКРАЇНА
Чернігівська  область
НІЖИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  ____________2011  р.                                                        №  _____

Про  стан  контрольно-ревізійної 
роботи,  дотримання  фінансово-
бюджетної дисципліни  за 
 підсумками  9  місяців  2011 року


            Результати  контрольно-ревізійної  роботи в  місті Ніжині  за  9  місяців  2011  року щодо  законного  та  цільового  витрачання  коштів  і  матеріальних  цінностей,  їх  збереження,  ефективності  використання, наповнення   бюджетів  різних  рівнів,  а  також  вжиття  заходів  щодо  усунення   виявлених недоліків  і  порушень  та  запобігання  їх  у  подальшому,   сприяють  забезпеченню  належного  рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  в  місті,  наповненню  доходної  частини  бюджету.
          Контрольно - ревізійним відділом в Ніжинському районі та м. Ніжині  проводились  ревізії фінансово - господарської діяльності   управління освіти,  управління праці та соціального захисту населення, КЛПЗ «Ніжинський  міський пологовий будинок», Центру  соціальної реабілітації дітей – інвалідів. В ході перевірок встановлені  факти  порушення фінансово-бюджетної  дисципліни в  частині  невиконання  вимог  Бюджетного  кодексу  України   щодо приведення штатної  чисельності працівників у відповідність  до виділених із міського бюджету  асигнувань на оплату праці, планування видатків, які не є першочерговими, проведення видатків одних установ за рахунок інших, зайві перерахування  до державних  цільових Фондів,   завищення вартості підрядних робіт та інше.
           З  метою  забезпечення  фінансово-бюджетної  дисципліни  у  використанні бюджетних  коштів  та  майна, забезпечення  своєчасної  та  в  повному  обсязі виплати  заробітної  плати,  розрахунків  за  спожиті енергоносії:
           1. Зобов’язати керівників бюджетних установ, головних  розпорядників  бюджетних  коштів:
          1.1. Забезпечити  безумовне  виконання  Закону  України  "Про  внесення   змін  до  деяких  законодавчих  актів  Укпаїни  щодо  термінів  виплати  заробітної  плати",  не  допускати  простроченої  кредиторської     заборгованості  з  оплати  праці.
          1.2.  Вжити  заходів  щодо:
           -  ефективного  та  цільового  використання  бюджетних  коштів;
           - оптимізації  структури  асигнувань  бюджетних установ  за  економічною  сутністю  та  їх  мережі;
           - утримання чисельності  працівників  і  здійснення  фактичних  видатків  на  заробітну  плату  в  межах  фонду  заробітної  плати,  затвердженого у  кошторисах;
           - дотримання  фінансово-кошторисної  дисципліни  бухгалтерськими службами  бюджетних  установ  при  нарахуванні  та  виплаті  заробітної  плати  працівникам,  не  допускаючи  переплат  та  недоплат.
           2.  Фінансовому  управлінню міської ради (Писаренко Л.В.)  посилити  вимогливість  та  контроль  за  учасниками  бюджетного   процесу  при  плануванні  доходної частини  бюджетів  та  витрачанні  коштів  розпорядниками  бюджетних  коштів.
           3.  Контрольно-ревізійному  відділу в Ніжинському районі та м. Ніжині   (Колесник О.Д.)  в  межах  наданих  законодавством повноважень  забезпечити:
           - здійснення  систематичного  контролю за  використанням  бюджетних  коштів,  веденням  бухгалтерського  обліку  та  складанням  фінансової  звітності;
           - вжиття  заходів  щодо  повного  усунення  виявлених  порушень.
           4. Начальнику ОДПІ (Осадчий С.О.) з  метою  налагодження  партнерських  відносин  з  платниками  податків,  посилення контролю  за  дотриманням  податкового  законодавства,  підвищення  рівня   платежів  до  бюджету:
           4.1.  Забезпечити  наповнення  доходної  частини  бюджету  в  межах  функцій  Закону  України  "Про  державну  податкову  службу".
           4.2.  В  ході  організації  та  проведення  документальних  перевірок  суб’єктів господарювання  спрямувати  зусилля  на  виявлення та  руйнування  схем  ухилення  від  сплати  податків  та  мінімізації  податкових  зобов’язань  у  ризикових  та  великих платників  податків.
           4.3.  Оптимізувати  кількість  перевірок  шляхом  відбору платників  податків з  високим  ступенем  ризику недекларування (неповного  декларування)  або несплати  податків  та  зборів,  невиконання  інших  вимог  законодавства,  контроль  за  дотриманням  якого    покладено  на  органи  державної  податкової служби.
           4.4.  Застосовувати  до  порушників  податкового  законодавства  всі можливі  важелі  впливу.
           5.  Управлінню  Державного  казначейства  Головного управління  Державного  казначейства  України  в Чернігівській області (Матвієць Л.С.)  з  метою  недопущення  порушень  бюджетного  законодавства  розпорядниками  та  одержувачами  бюджетних  коштів  покращити  стан   роз’яснювальної  роботи  з  учасниками   бюджетного  процесу  по  вивченню  нормативно-законодавчих  документів,  проводити  роботу  щодо  підвищення  кваліфікації  працівників  бухгалтерських  служб   установ  і  організацій.
           6. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступника  міського голови  Роговинську С.Ю..

             
                  Міський голова                                   М.В.Приходько 

