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Кроссворд по предмету "предмету Фiнанси (укр.)"  на тему "Державний та мунiципальний кредит (укр.)"
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По горизонтали
2. Контроль що здiйснюється органами Державного казначейства у процесi оплати рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв
4. Це обстеження i визначення окремих дiлянок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї або їх пiдроздiлiв
5. Виконання боргових зобовязань перед кредиторами щодо сплати основної суми боргу, тобто суми позики, визначеної угодою про позики або номiнальної вартостi державних цiнних паперiв
6. Фiнансовий контрольo що здiйснюють громадськi органiзацiї (партiї, рухи, профспiлковi органiзацiї)
9. Мiжбюджетнi трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рiшення про надання субвенцiї
14. Всi кошти, якi бюджетнi установи та органiзацiї отримують понад асигнування, що видiляються їм з державного та/або мiсцевих бюджетiв. Позабюджетнi кошти за принципом походження та використання подiляються на спецiальнi кошти, суми за дорученнями, депозитнi кошти та iншi позабюджетнi кошти. Вони використовуються суворо за цiльовим призначенням
20. Функцiя джержавного кредиту, завдяки якiй здiйснюється контроль за рухом вартостi в обидвi сторони здiйснюється фiнансовими структурами та кредитними iнститутами
21. Погашення основної заборгованостi i процентiв за рахунок засобiв, отриманих вiд розмiщення нових позик
23. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштiв вiдповiдно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здiйснення платежiв з конкретною метою в процесi виконання бюджету

По вертикали
1. Змiна розмiру дохiдностi позики: зниження або пiдвищення вiдсоткової ставки позики (як правило, ставка знижується)
3. Запозичення державою або органами мiсцевого самоврядування коштiв у фiзичних та юридичних осiб — резидентiв та нерезидентiв (вид кредиту)
7. Функцiя джержавного кредиту, завдяки якiй держава впливає на стан грошового обiгу, рiвень вiдсоткових ставок, на виробництво та зайнятiсть
8. Змiна умов обертання позик в частинi термiну їх погашення, тобто рiшення про перенесення дати виплати по зобовязаннях на пiзнiший термiн
10. Фiнансовий контроль проводиться до здiйснення фiнансових операцiй i має велике значення для попередження порушень. Вiн передбачає оцiнку обґрунтованостi фiнансових програм i прогнозiв в процесi складання, розгляду i затвердження бюджетних планiв всiх рiвнiв, кошторисiв позабюджетних фондiв - на основi оцiнки обґрунтованостi розподiлу ввп та iнших макроекономiчних показникiв розвитку економiки держави, на мiкрорiвнi - в процесi розробки фiнансових планiв i кошторисiв, кредитних i касових
11. Один з принципiв кредитування
12. Податок що вноситься в бюджет юридичними iфiзичними особами за ставками з одиницi площi земель-ної дiлянки, якi диференцiйованi залежно вiд призначеннядiлянки, її мiсце розташування та родючостi ґрунтiв (дляземель сiльськогосподарського призначення) чи у вiдсот-ках до грошової оцiнки
13. Це комплекс заходiв, що вживаються законодавчими i виконавчими органами влади всiх рiвнiв, а також спецiально створених установ, для забезпечення законностi та ефективностi формування, володiння та використання фiнансових ресурсiв з метою захисту фiнансових iнтересiв держави, мiсцевого самоврядування, субєктiв господарювання та громадян, а також успiшного досягнення поставлених цiлей у сферi фiнансiв
14. Рахунки, що використовуються для облiку цiнностей та документiв, якi не належать нi до активiв, нi до пасивiв, зокрема: розрахункових документiв, якi не оплаченi в строк
15. Подання платником вiдомостей про обсягиобєкта оподаткування та iнших даних, необхiдних длявизначення суми податку
16. Перевiрка правильностi, розрахункiв платникiв iз бюджетом у податковiй iнспекцiї, на пiдставi поданих декларацiй, звiтiв i розрахункiв
17. Вид державного кредиту залежно вiд статусу позичальника
18. … зобовязання — вид державних цiнних паперiв, якi добровiльно розповсюджуються серед населення, свiдчать про внесення їх держателем коштiв до бюджету i дають право на одержання фiксованого доходу протягом усього часу володiння цими цiнними паперами
19. Урегульованi правовими нормами вiдносини, в яких позичальником є держава або мунiципальний орган, а кредитором — фiзична або юридична особа (назвати вид кредиту)
22. Вид державного кредиту залежно вiд сфери розмiщення боргових зобовязань (один з видiв позики)
24. Дохiднiсть, яка вказана на цiнному паперi, але реальна дохiднiсть дорiвнюватиме номiнальнiй, якщо цiнний папiр придбаний за номiнальною вартiстю

