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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
05 листопада 2019 року
Борислав
№ 263



Про результати державного фінан-сового аудиту міського бюджету міста Борислава Львівської області за 2016-2018 роки та перше півріччя 2019 року

	Відповідно до п.а п.1 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги інформацію про результати державного фінансового аудиту міського бюджету міста Борислава Львівської області за 2016-2018 роки і перше півріччя 2019 року та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 29 жовтня 2019 року №01-35/916, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

	Інформацію начальника фінансового управління Ю.Петріва про результати проведеного державного фінансового аудиту міського бюджету міста Борислава Львівської області за 2016-2018 роки та перше півріччя 2019 року взяти до відома.


	Начальнику управління комунальної власності земельних відносин та архітектури міської ради І.Клонцак:

2.1) забезпечити приведення всіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення до нової нормативно-грошової оцінки земель міста Борислава, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11 липня 2019 року №1955 „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Борислава Львівської області”;
2.2) з метою недопущення втрат міського бюджету міста Борислава від невчасного надходження орендної плати із заключених договорів оренди за земельні ділянки несільськогосподарського призначення, щомісячно надавати інформацію про укладені договори оренди до Дрогобицького управління головного управління Державної податкоої служби у Львівській області; 
2.3) взяти на постійний контроль дотримання термінів укладення договорів оренди, їх своєчасну реєстрацію, внесення змін до діючих договорів оренди;
2.4) проводити роботу щодо виявлення та залучення до оподаткування землнкористувачів, які використовують землю без належно оформлених документів та не сплачуюють земельний податок та орендну плату за землю, в тому числі тих на яких розміщене нерухоме майно, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб;
2.5) для недопущення втрат бюджету міста Борислава від надходжень орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, внести зміни до рішення міської ради від 07 червня 2018 року №1350 „Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном, що належить територіальній громаді м.Борислава у новій редакції” в частині перегляду ставок орендної плати;
2.6) для забезпечення контролю за збереженням комунального майна спільно з управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради вжити заходів щодо виготовлення технічних паспортів будівель та провести державну реєстрацію комунального майна , а також відображення його в обліку.

	Начальнику відділу економіки та торгівлі міської ради Л.Попель:

3.1) посилити контроль за надходженнями до міського бюджету міста Борислава надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури міста;
3.2) для посилення контролю за діяльністю комунальних підприємств міста спільно з управліннням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради розробити порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств.

	Начальнику відділу освіти міської ради Е.Качмарчик:

4.1) вжити заходів щодо усунення порушень виявлених ревізією фінансово-господарської діяльності відділу освіти міської ради;
4.2) забезпечити цільове та ефективне витрачання коштів освітньої субвенції;
4.3) привести у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року №793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” фінансування культурно-освітнього центру польської національної меншини – Польської суботньої школи;
4.4) для недопущення заборгованості з плати за перебування дітей у дошкільних закладах освіти, вжити всіх вичерпних заходів щодо погашення заборгованості перед відділом освіти до закінчення терміну позовної давності;
4.5) в термін до 01 січня 2019 року вжити вичерпних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості перед відділом освіти міської ради, в тому числі за спожиті енергоносії, зокрема КП „Бориславтеплоенерго”;
4.6) в термін до 01 грудня 2019 року провести аналіз штатної чисельності працівників, які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску;
4.7) привести у відповідність штатні розписи у відділі освіти міської ради та підпорядкованих установах;
4.8) посилити контроль за дотриманням вимог Закону України „Про публічні закупівлі” при проведенні процедур закупівель;
4.9) забезпечувати неухильне виконання підпорядкованими підрозділами  Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України „Про оплату праці”, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”.  

	Директору комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради В.Головчаку:

5.1) вжити заходів щодо усунення порушень виявлених ревізією фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради;
5.2) забезпечити цільове та ефективне витрачання коштів медичної субвенції субвенції;
5.3) в термін до 01 грудня 2019 року провести аналіз штатної чисельності працівників, які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску;
5.4) для недопущення втрат надходжень від наданих платних послуг посилити контроль за наданням платних послуг;
5.5) посилити контроль за відшкодуванням орендарями комунальних послуг та енергоносіїв.

	Начальнику управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради О.Левицькому:

6.1) вжити заходів щодо усунення, виявлених порушень ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності управління житлово-комунального господасртва та енергозбереження міської ради;
6.2) посилити контроль за дотриманням вимог Закону України „Про публічні закупівлі” при проведенні процедур закупівель;
6.3) забезпечити контроль за використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста;
6.4) забезпечити контроль за діяльністю комунальних підприємств , в тому числі: за своєчасністю погодження штатних розписів, подання та аналізу звітів про виконання фінансових планів , відображення в обліку капітальних інвестицій для уникнення заниження вартості комунального майна;
6.5) забезпечити проведення інвентаризації незавершеного будівництва та його обліку.

	Начальнику фінансового управління міської ради Ю.Петріву:

7.1) розглянути на виробничій нараді матеріали державного фінансового аудиту міського бюджету міста Борислава Львівської області за 2016-2018 роки та перше півріччя 2019 року;
7.2) щоквартально до 10 числа місяця наступного кварталу проводити інформування Західного офісу Держаудитслужби щодо врахування наданих пропозицій із зазначенням досягнутого економічного ефекту.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарсимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків.



Міський голова                                                                                          І.Яворський







