РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(
сесія)

РІШЕННЯ
від «____» березня 2019 р.

м. Рубіжне

№____/____

Про звіт постійної комісії міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів про
діяльність у 2018 році

Заслухавши звіт голови постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку,
бюджету і фінансів Макаренко А.С. про діяльність комісії у 2018 році, на підставі
рекомендації постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку, бюджету і
фінансів від « » березня 2019року, керуючись п.11 ч.1 ст. 26, п.3 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів
про діяльність у 2018 році, взяти до відома (звіт додається).

Міський голова

С. Хортів

№

Додаток
до рішення міської ради
/
від « » 03. 2019 року

ЗВІТ
постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку,
бюджету і фінансів про діяльність у 2018 році
Постійна комісія міської ради з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів
була утворена на другій сесії міської ради 17.12.2015 року.
На цій же сесії було обрано голову комісії та затверджено персональний склад комісії,
а також затверджено положення про цю комісію. Протягом звітного періоду склад комісії не
змінювався.
На комісію було покладено певний становищем обсяг питань, що розглядаються.
Всього у 2018 році комісія провела 23 засідання, на яких розглянула 89 питань.
За звітний період депутати міської ради, члени цієї комісії, брали участь в роботі
комісії наступним чином:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

П.І.Б.
Макаренко Ганна Сергіївна
Абрамушкіна Валентина Давлетівна
Бусєнков Анатолій Анатолійович
Денищенко Денис Вікторович
Емець Олексій Андрійович
Ефімова Ольга Вячеславівна
Лавренюк Софія Федорівна
Чапова Любов Олександрівна
Чернецов Олександр Іванович

Відбулось
засідань

Відвідав
засідань

%
відвідувань

23
23
23
23
23
23
23
23
23

12
18
22
7
16
17
20
22
7

52
78
96
30
70
74
87
96
30

У своїй діяльності комісія керувалася Конституцією України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» - основним документом своєї діяльності, іншими
законами України, Статутом територіальної громади міста Рубіжне, рішеннями міської ради,
а також Регламентом Рубіжанської міської ради.
Всі питання, що виносяться на розгляд міської ради та перебували в компетенції
комісії, попередньо всебічно розглядалися і вивчалися на засіданнях комісії.
Найбільш важливі питання життєзабезпечення міста, які потребують більш повного
вивчення та обговорення, розглядалися на спільних засіданнях постійних комісій.
Протягом звітного періоду на своїх засіданнях комісія розглянула і після всебічного
опрацювання рекомендувала міській раді до утвердження наступні нові міські програми:
Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Рубіжне
на 2019-2021 роки
Про затвердження Міської цільової програми розвитку цивільного захисту міста Рубіжне
на 2019-2021 роки
Про затвердження Програми фінансової підтримки житлово-комунального господарства
Рубіжанської міської ради на 2018 рік
Про затвердження Програми забезпечення діяльності управління житлово-комунального
господарства на 2018-2020 роки
За звітний період комісія тримала на особливому контролі хід виконання цільових міських
програм, спрямованих на вирішення різних питань життєзабезпечення міста. Так на

засіданнях комісії були заслухані інформації про хід виконання наступних міських програм:
 по створенню сприятливих умов проведення призову громадян України для проходження
військової служби і своєчасної доставки призовників на пункт збору в 2016 - 2020 р.р .;
 забезпечення пожежної безпеки на території міста Рубіжне та захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру в 2014 - 2018 роках;
 розвитку малого і середнього підприємництва в м Рубіжне на 2016-2018 роки;
 Фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Рубіжанської міської ради на
2017-2020 роки.
Після всебічних обговорень і вивчень інформацій про хід виконання вищевказаних
програм, комісія рекомендувала міській раді заслухати дані інформації на засіданнях сесій.
Також депутати на засіданні комісії розглянули звіти про виконання наступних міських
програм:
 Програми фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рубіжанської
міської ради на 2017 рік,
 Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Рубіжне на 2017 рік.
Вивчивши дані звіти, зі своїми пропозиціями комісія рекомендувала їх для
затвердження на сесії міської ради.
У звітний період комісія основну увагу приділяла цільовому витрачанню бюджетних
коштів та ефективному виконанню міського бюджету. На засіданнях комісії було розглянуто
понад 19 питань, що регулюють бюджетні відносини між розпорядниками різних рівнів.
Також комісія неодноразово розглядала питання виконання міського бюджету,
ліквідації недоїмки, стабілізації виконання дохідної частини бюджету.
З огляду на складне становище з наповненням дохідної частини міського бюджету в
звітному періоді комісія приділяла велику увагу раціональному використанню існуючих
бюджетних коштів, оптимізації і зниження витрат місцевого бюджету комунальними
установами міста.
З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень на початку звітного року
комісією було переглянуто порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території міста, і рекомендований для затвердження міській раді. Також
з цією метою комісією було розглянуто податок на майно в частині плати за землю на
території Рубіжанської міської ради.
Не залишилися без уваги комісії і звернення керівників комунальних підприємств і
установ міста щодо виділення додаткових коштів для фінансування в необхідному обсязі
даних комунальних підприємств та установ. Так, в звітний період комісією були розглянуті
питання виділення додаткових коштів на капремонт об'єктів управління освіти і охорони
здоров'я, капітальний ремонт козирків над входами в під'їзди багатоквартирних будинків,
капітальний ремонт покрівель житлових будинків, відновлення зовнішнього освітлення
вулиць міста, капітальний ремонт доріг і тротуарів міста.
Також на засіданні комісії з великою увагою розглядалася Рамкова угода між Урядом
України та Північною екологічною фінансовою корпорацією, з метою впровадження
енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності міських об’єктів та
забезпечення скорочення обсягів викидів СО2, Депутати на засіданні комісії вирішили
рекомендувати Рубіжанській міській раді прийняти участь у грантовій програмі НЕФКО
Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)», щодо
впровадження енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності міських
об’єктів та рекомендували укласти з Північною екологічною фінансовою корпорацією
(НЕФКО) договір про грант ««Впровадження проекту енергозбереження на об’єктах
вуличного освітлення міста Рубіжне Луганської області» в обсязі 420 тис. євро.
Міська рада, з метою правового регулювання господарських і адміністративних
відносин в місті, поклав на комісію повноваження міської ради з питань реалізації державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Виконуючи покладені на неї
повноваження, комісія за звітний період розглянула, відповідно до вимог Закону України

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», звіти про
результати повторного і періодичного відстеження результативності наступних регуляторних
актів:
 «Про затвердження Порядку сплата податку на нерухоме майно, відмінного від
земельної ділянки на території Рубіжанської міської ради»;
 «Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними
ділянками комунальної власності м Рубіжне».
У зв'язку з тим, що ряд комунальних підприємств знаходяться у важкому фінансовому
положенні, мають заборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів, і їх господарська
діяльність увагу суспільним інтересам жителів міста, відображені в міських програмах
соціально-економічного та культурного розвитку, комісією були всебічно опрацьовані
питання надання пільг по сплаті земельного податку наступним комунальним підприємствам
міста:
 «Рубежанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»;
 «Шляхово-експлуатаційне підприємство»;
 «Бюро технічної інвентаризації»;
 «Муніципальний сервіс»;
 «ЖЕК-1»;
 «Рубіжнетеплокомуненерго».
 «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс».

Голова постійної комісії
міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету і фінансів

Г.М. Макаренко

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

