УКРАЇНА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавської області
(тридцять третя сесія сьомого скликання)
2-ге засідання

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2017 року

№ 302

Про звіт постійної комісії міської ради
з питань з питань бюджету, інвестицій
та підприємництва
Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Плану
роботи Миргородської міської ради сьомого скликання, міська рада
в и р і ш и л а :
1.
2.

Звіт постійної комісії міської ради з (Лавицький М.П. ) з питань бюджету, інвестицій
та підприємництва взяти до відома.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Н.О.Гирку.

Міський голова

С.П.Соломаха

Звіт
про роботу комісії з питань бюджету, інвестицій та підприємництва
Відповідно до п.2 част.1 ст. 26, ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення 2 сесії Миргородської міської ради 7
скликання від 06 листопада 2015 року № 6, була створена постійна комісія
міської ради з питань бюджету, інвестицій та підприємництва. До складу
комісії входить 5 депутатів, які представляють 5 політичних партій.
Персональний склад комісії:
Лавицький Михайло Петрович
Гречко Олена Володимирівна
Карбан Михайло Андрійович
Семененко Григорій Павлович
Місяць Ярослав Анатолійович

- голова комісії
- заступник голови комісії
- член комісії
- член комісії
- член комісії

Ефективність роботи комісії, якість її рішень та рекомендацій
забезпечується рівнем фахової підготовки її кадрового складу, аналіз якого
показує, що депутати мають досвід депутатської роботи, знають наявні
проблеми щодо економічного та соціального розвитку і бюджету міста.
Комісія працює відповідно до Конституції України, Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», регламенту роботи міської ради та
Положення про постійні комісії міської ради, згідно якого визначено
функціональну спрямованість роботи комісії. Вирішуючи питання, що
належать до повноважень комісії, комісія користується у своїй роботі і рядом
інших законодавчих та нормативно-правових актів.
До компетенції постійної комісії з питань бюджету, інвестицій та
підприємництва (відповідно до Положення про постійні комісії
Миргородської міської ради сьомого скликання) належить:
 попередній розгляд проектів програм економічного і соціального
розвитку території міста, бюджету, а також звітів про їх виконання;
 попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо встановлення місцевих податків та зборів та визначення їх ставок;
 здійснення контролю за
соціального розвитку і бюджету;

виконанням

програм

економічного

та

 внесення пропозицій щодо надання пільг по місцевих податках і зборах;
 участь в розробці заходів щодо виконання доручень виборців,
погодження планів заходів та контроль за їх виконанням;
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 погодження проектів рішень ради, незалежно від суб'єкту їх внесення,
якщо вони стосуються бюджетної сфери діяльності ради;
 контроль за виконанням рішень ради та її виконавчих органів з питань
компетенції комісії.
Члени комісії протягом всього періоду роботи були активними,
відповідальними і небайдужими до всього, що відбувається в територіальній
громаді міста, дійсно прийшли в міську раду з надією змінити ситуацію на
краще і намагаються це зробити в міру своєї компетентності, пропонують на
розгляд міської ради конструктивні питання, пропозиції.
Постійна комісія, відповідно до чинного законодавства планувала свою
роботу на певний період, на кожне засідання формувався порядок денний з
питань, які виносяться на розгляд чергової сесії. Робота в комісії проводилась
на основі гласності, законності, рівноправності та вільного обговорення і
вирішення питань.
Основною формою роботи комісії є її засідання, на яких розглядаються
конкретні проблеми, проекти рішень ради, звернення громадян. Висновки
постійної комісії по проектах рішень ради завжди враховувалися депутатами
під час розгляду питань на сесійних засіданнях.
За період роботи було проведено 36 засідань комісії, з них виїзних
комісій – 1.
За цей період часу (до 32 сесії включно) взяли участь у роботі постійної
комісії:
Лавицький Михайло Петрович
Гречко Олена Володимирівна
Карбан Михайло Андрійович
Семененко Григорій Павлович
Місяць Ярослав Анатолійович

-

34
34
30
36
2

Члени комісії працюють над підвищенням свого фахового рівня:
брали участь в обміні досвідом роботи серед депутатів міських рад міст
України.
За звітний період комісією розглянуто близько 800 питань. В полі
безпосередньої уваги депутатської комісії були питання, пов’язані з роботою
бюджетної сфери міста, результатом якої є новий підхід по сплаті орендної
плати всіма організаціями та підприємствами міста незалежно від їх форм
власності. Йдеться про те, що до минулого року державні установи, а також
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деякі комунальні установи міста сплачували орендну плату за приміщення, які
знаходяться в комунальній власності міста, 1 грн. на рік. На сьогоднішній день
ця ситуація виправлена по ініціативі нашої комісії, і всі сплачують відповідно
до затвердженого розрахунку.
Майже 2 роки ми плідно працюємо із управлінням соціального захисту
населення по питанню пільгового перевезення громадян міста та сплати за
пільговий телефонний зв'язок, відшкодування усіх пільг як Ви знаєте з 2016
року покладено на місцеві бюджети.
За результатами роботи виїзного засідання комісії було прийнято
рішення щоб в подальшому капітальні і поточні ремонти закладів і установ
виконувалися відповідно до установленого порядку, але в початковому
рішенні повинна бути вказана вся сума того чи іншого ремонту, а не
частинами, як це було раніше.
Комісія ефективно співпрацювала з відділом муніципальних ініціатив,
результатом цієї роботи стало зменшення норм споживання енергоносіїв у
фізичних величинах закладами та установами міста.
Також бюджетна комісія має свою позицію щодо Громадського
бюджету. На думку членів комісії у громадський бюджет закладаються
завеликі кошти, дивлячись на сьогодення в державі та нашому місті.
Постійною комісією розглянуто не тільки питання, що безпосередньо
стосуються її профільного напрямку, а й інші, які планувалися на розгляд
сесії.
Протягом звітного періоду комісія працювала в тісній співпраці з
іншими постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями
виконавчого комітету. На засідання запрошувалися посадові особи міського
виконавчого комітету, особи, які готували проекти рішень.
Важливою ділянкою діяльності комісії є робота з виборцями. Питання
поставлені громадянами розглядалися на засіданнях постійної комісії та
завжди вирішувалися. Членами комісії було подано 40 депутатських запитів:
Лавицький Михайло Петрович - 23
Гречко Олена Володимирівна - 6
Карбан Михайло Андрійович - 0
Семененко Григорій Павлович - 5
Місяць Ярослав Анатолійович - 6
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Під час роботи члени постійної комісії були відповідальними та
виваженими у прийнятті рішень, поважали думку один одного та колег, що
давало можливість швидко вирішувати проблемні питання.
Вважаю, що наша комісія навчилася працювати злагоджено,
професійно і відповідально. Приємно, що всі члени комісії розуміють
важливість прийняття рішень для громади міста.
Попереду ще багато роботи. Сподіваюсь, що завдяки злагодженим діям
органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу буде вирішено
немало конкретних питань, які хвилюють наших виборців.
Дякую за увагу.

Голова постійної депутатської комісії з питань
бюджету,інвестиційта підприємництва

М.П.Лавицький

