
Звіт 

постійної комісії Золотоніської міської  ради з  питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 

за роботу у 2016 -2017 роках 

 

Робота постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, 

побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 

протягом 2016-2017 роках велася відповідно до плану роботи міської ради. 

Основними принципами, якими керувалися члени постійної комісії у своїй 

діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення 

питань.  

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та 

торгівельного обслуговування, господарської діяльності працює у складі 5 

депутатів. 

Нелін І.І. - голова комісії 

Остроглазова В.В. - заступник голови комісії 

Зеленська Н.І. - секретар комісії 

Міхновський П.І. 

Зуб О.П. 

Свою роботу постійна комісія міської ради  проводить відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про постійні комісії Золотоніської міської ради, та Регламенту 

міської ради 7 скликання. 

          Відповідно до Положення про постійні комісії міської ради до основних 

повноважень постійної комісії питань бюджету, фінансів, цін, побутового та 

торгівельного обслуговування, господарської діяльності відноситься: 

          - попередній розгляд проекту міського бюджету та погодження змін до 

нього; 

          - розгляд питань щодо розподілу переданих з Державного, обласного 

бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій і внесення їх на розгляд міської 

ради; 

          - попередній розгляд проекту програми соціально-економічного розвитку 

міста та звіти про хід виконання; 

- розгляд питань щодо фінансового забезпечення пріоритетних напрямків 

розвитку міста. 

Основними принципами, якими керувалася комісія при розподілі 

бюджетних коштів, було поліпшення соціально-економічного становища та 

розвитку м. Золотоноша, розвиток сфери охорони здоров`я, освіти та культури, 

вирішення комунальних питань тощо. 

Постійна комісія регулярно: 

          -  розглядала звіти про виконання міського бюджету та вносила 

пропозиції; 

        - розглядала подання з пропозиціями щодо фінансування потреб 

організацій, установ міста;         

   Постійна комісія ефективно співпрацювала і співпрацює з фінансовим 

управлінням та управлінням економіки виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради. 



Під час формування міського бюджету на 2016 та 2017 роки та внесення 

змін до нього, одним з головних своїх завдань, постійна комісія вбачала 

стимулювання пошуку нових методів і шляхів по наповненню доходної 

частини бюджету та сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової 

забезпеченості при розподілі фінансових ресурсів.  

Протягом року членами постійної комісії  уважно вивчалися аналітичні 

матеріали про виконання міського бюджету на 2016-2017 роки, надавалися 

відповідні рекомендації фінансовому управлінню та іншим відділам та 

управлінням міськвиконкому. 

         На засіданнях постійної комісії у звітному періоді неодноразово 

розглядалися питання виконання доходної частини міського бюджету, 

висвітлювалися проблеми і намічалися шляхи їх вирішення. 

         Велика увага приділялася контролю за ефективним цільовим 

використанням бюджетних коштів.  

За звітний період постійною комісією міської ради з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської 

діяльності проведено 29 засідань. На цих засіданнях було розглянуто більше  45 

проектів рішень з різних питань, в тому числі 12 зі змінами до бюджету; 

 

На всіх пленарних засіданнях міської ради члени комісії є активними 

учасниками, при чому не тільки з питань бюджету, а і з інших питань.  

При винесенні питань на розгляд комісії залучаються відповідальні 

працівники виконавчого комітету міської ради, розпорядники бюджетних 

коштів, галузеві фахівці і спеціалісти. Протягом звітного періоду члени комісії 

брали участь у попередньому розгляді питань про затвердження 

програм соціально-економічного  розвитку міста та звіти про їх виконання. 

У порядку контролю за виконанням рішень міської ради на засіданнях 

постійної комісії  протягом звітного періоду розглядались питання про хід 

виконання міських Програм.  

На контролі постійної комісії знаходиться виконання 25  програм, прийнятих на 

сесіях міської ради.  

       Крім цього, постійною комісією велась робота консультативного та 

методичного характеру. Співпраця депутатів постійної комісії будувалася на 

засадах рівноправності, взаємної поваги і була націлена, насамперед, на 

забезпечення зростання рівня економічного розвитку міста. 

       Наша постійна комісія  тісно співпрацювала і продовжує співпрацю з 

іншими постійними комісіями міської ради, за необхідності надається 

консультаційна допомога. 

        Члени комісії активні в її роботі, скрупульозно вивчають питання, 

віднесені до її компетенції. 
   

Голова комісії питань бюджету, фінансів,  

цін, побутового та торгівельного  

обслуговування, господарської діяльності     І.І.Нелін 
 


