УКР А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П᾽ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про звіт постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, комунального
майна та підприємництва

Відповідно до пункту 8 статті 43, пункту 14 статті 47 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Регламенту
Виноградівської районної ради, заслухавши та обговоривши звіт постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна та
підприємництва, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Взяти до відома звіт постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
комунального майна та підприємництва ( додається).

Голова районної ради
м.Виноградів, 24 листопада 2017 року
№ 433

В.В.Любка

Додаток
до рішення районної ради
від 24.11.2017 р.№433
Звіт
постійної комісії Виноградівської районної ради
з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.
Доводжу до вашого відома, що робота постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва у
звітному періоді велася відповідно до плану роботи районної ради, плану
роботи комісії та окремих доручень голови районної ради. Основними
принципами, якими керувалися члени постійної комісії у своїй діяльності, є
дотримання Бюджетного кодексу України та інших профільних базових
законів, гласність, оперативність та колективне обговорення питань.
Відповідно до Положення про постійні комісії районної ради, до
основних повноважень нашої постійної комісії відноситься:
- попередній розгляд проекту районного бюджету та погодження змін до
нього;
- попередній розгляд бюджетних запитів головних розпорядників коштів
та підготовка висновків і рекомендацій з цих питань;
- розгляд питань щодо фінансового забезпечення пріоритетних
напрямків розвитку району;
-розгляд питань, що торкаються продажу, надання в оренду тощо
об’єктів комунальної власності району;
-розгляд питань щодо розвитку підприємництва в районі;
-попередній розгляд районних цільових Програм, інформацій про хід їх
виконання та звітів про їх виконання;
-вирішення інших питань, які відносяться до повноважень комісії.
Основними принципами, якими керувалася комісія при розподілі
бюджетних коштів, було поліпшення соціально-економічного становища та
розвиток Виноградівського району, розвиток сфери охорони здоров`я, освіти
та культури, вирішення комунальних питань, допомога органам місцевого
самоврядування району тощо. Постійна комісія регулярно:
- розглядала звіти та інформації про виконання районного бюджету та
вносила пропозиції районній раді;
-контролювала виконання законів, підзаконних актів, рішень обласної,
районної рад в частині формування та виконання бюджету;
- розглядала подання з пропозиціями на додаткові кошти по
фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів.
У звітному періоді постійною комісією проведено 17 засідань. В тому
числі протягом минулого року – 13 засідань, на яких розглянуто 63 питання
та з початку поточного року – чотири засідання, на яких розглянуто 25
питань. Це переважно питання:

-районного бюджету, внесення до нього змін та доповнень;
-розподіл, перерозподіл субвенцій;
-заслуховування звітів керівників комунальних підприємств;
-про здійснення електронних закупівель;
-про встановлення та зміну ставок орендної плати;
-про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
-погодження рішень та районних Програм;
-внесення змін до Програми приватизації;
-інші питання.
Для попереднього вивчення питань члени комісії отримували від
керівників району відповідну інформацію, за результатами вивчення питань
готували необхідні висновки та рекомендації, які доводились до виконавців
та контролювали їх виконання. Постійна комісія ефективно співпрацювала і
співпрацює з фінансовим управлінням районної державної адміністрації.
Протягом року членами постійної комісії уважно вивчалися аналітичні
матеріали про виконання районного бюджету на 2016, 2017 роки, надавалися
відповідні рекомендації фінансовому управлінню та іншим суб’єктам
бюджетного процесу.
Під час формування районного бюджету на 2017 рік 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. На засіданнях
постійної комісії в звітному періоді неодноразово розглядалися питання
виконання доходної частини місцевих бюджетів, висвітлювалися проблеми і
намічалися шляхи їх вирішення.
Значна увага приділялася контролю за ефективним цільовим
використанням бюджетних коштів. У порядку контролю за виконанням
рішень районної ради на засіданнях постійної комісії протягом звітного
періоду розглядались питання про хід виконання районних Програм.
Постійною комісією заслуховувалась інші питання відповідно до прийнятих
районною радою рішень. Співпраця депутатів постійної комісії будувалася на
засадах рівноправності, взаємної поваги і була націлена, насамперед, на
забезпечення зростання рівня економічного розвитку району. Члени комісії
опікувалися проблемами жителів району, за необхідності надавали дієву
допомогу, оперативно і кваліфіковано працювали над розв’язанням проблем
згідно з профілем діяльності постійної комісії. Наша постійна комісія тісно
співпрацювала і продовжує співпрацю з виконавчим апаратом районної ради,
іншими постійними комісіями районної ради.
Шановні депутати!
В цілому у звітному періоді постійна комісія працювала злагоджено,
професійно, відповідально. До честі членів комісії, не дивлячись на те, що
нам приходилось іноді скликати позачергові, термінові засідання ми не
допустили зривів засідань, за що я вдячний усім депутатам, які протягом
звітного періоду працювали сумлінно і професійно, cподіваюсь, що завдяки

злагодженим діям районної ради та районної державної адміністрації на
майбутнє ще буде вирішено немало конкретних питань, які хвилюють наших
виборців.

Голова постійної комісії

Е.Е.Албок

