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Про стан усунення порушень,  
виявлених перевірками КРУ, 
та результати контрольно-ревізійної  
роботи щодо використання коштів  
бюджету міста за  2011 рік 
 та І квартал 2012 року 
 
 Заслухавши інформацію заступника міського голови, начальника 
фінансового управління міської ради Король С.І. про результати контрольно-
ревізійної роботи щодо використання коштів бюджету міста за 2011 рік та І 
квартал 2012 року і проведення заходів стосовно усунення недоліків, виявлених 
в ході ревізії КРУ в Закарпатській області в частині виконання бюджету 
м.Ужгорода та використання бюджетних коштів за 2008-2010 роки, та 
результати контролю з боку Контрольно-ревізійного відділу в м.Ужгороді 
протягом 2011 року та І квартал 2012 року, відповідно до ст.52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 115 Бюджетного кодексу України, 
виконком міської ради ВИРІШИВ : 
 1. Інформацію заступника міського голови, начальника фінансового 
управління (Король С.І.) про результати контрольно-ревізійної роботи щодо 
використання коштів бюджету міста за 2011 рік та усунення порушень 
бюджетного законодавства, виявлених в ході ревізій, взяти до відома. 
 2. Зобов’язати головних розпорядників коштів бюджету міста: 
 - взяти під особистий контроль питання фінансового контролю і вжити 
невідкладних заходів щодо повної ліквідації порушень та недоліків, виявлених 
під час ревізій; 
         - посилити фінансову дисципліну і внутрішній фінансовий контроль за 
економним, раціональним, цільовим використанням бюджетних коштів; 
 - забезпечити систематичний моніторинг ефективності використання 
бюджетних коштів. 
            3.Зобов’язати відділ охорони здоров’я (Ковач І.І.),  після отримання 
відповіді від Ужгородської РДА та Ужгородської районної ради, подати 
інформацію фінансовому управлінню, щодо вирішення питання використання 
економії по видатках у вигляді міжбюджетного трансферту 2011 року  в сумі 
466,7 тис.грн., як часткове відшкодування суми порушень, виявлених КРУ.  



         4. Керівникам структурних  підрозділів міської ради, відповідальним за 
стан усунення порушень, виявлених ревізіями  КРУ, щоквартально до 5-го 
числа  інформувати фінансове управління про стан усунення порушень. 
           5. Фінансовому управлінню забезпечити контроль за повним усуненням 
порушень, виявлених в результаті ревізії, та дотриманням фінансово-бюджетної 
дисципліни розпорядниками коштів міського бюджету. 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови, начальника фінансового управління Король С.І. 
 
 
 
Міський голова        В.Погорелов  
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