ЗВІТ

постійної комісії з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого
бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житловокомунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування
транспорту і зв’язку
за 2016 рік
Шановні депутати! Шановні присутні!
Комісія у звітному періоді працювала у відповідності до Бюджетного та Податкового
Кодексів України, у відповідності до затвердженого Положення та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Діяльність прагнули спрямувати на розробку рекомендацій, які
спрямовані на формування ефективного розподілу бюджетних коштів та районних субвенцій.
Вважаю, що роботу будуємо конструктивною, депутати прагнуть вирішити питання
фахово, врахувавши всі умови для прийняття виваженого рішення. І рішення комісії з
бюджетних питань, мають вплив на прийняття рішень сільською радою та сільським головою.
Наша комісія ради з питань бюджету у звітній період провела 10 засідань, на яких
розглянуто 38 профільних питань. Було винесено 40 проектів рішень, а також 32 висновки та
рекомендації. Регулярно розглядається комісією питання та надаються рекомендації сільському
голові та сільській раді щодо виконання бюджету, а також джерел його поповнення.
Так нашою комісію на початку року були внесені пропозиції скласти реєстр земельних
ділянок, зареєстрованих в Державній податковій інспекції та зробити звірку. Це дозволило нам
охопити і заощадити всіх мешканців села до сплати податку на землю.
Також наша комісія запропонувала самій селищній раді скласти реєстр будівель, які
побудовані, але не введені в експлуатацію, а також, які введені в експлуатацію. Щоб селищна
рада сама змогла розрахувати і виставити рахунки до сплати податку на нерухомість.
Також нашою комісією були змінені ставки земельного податку на 2017 рік. На нашу
думку, це теж може значно підвищити місцевий бюджет.
Можна сказати типовим для розгляду у комісії є питання виконання бюджету, питання
внесення змін до бюджету, а отже і виконання Програми економічного і соціального розвитку
села Бобриця. За звітний період сільська рада закінчила реконструкцію центральної площі села
Бобриця, а також реалізувала проект капітального ремонту мереж вуличного освітлення по
вулицях Лісна, Садова, Набережна, Шевченка, Козацька, Білогородська, Нова, Молодіжна та
Шкільна.
Також було висаджені дерева по вулиці Білогородській, а також проведено часткове
озеленення території сільської ради.
Крім них розглядались у комісії:
Про підсумки виконання місцевого бюджету за відповідні періоди;
Про хід виконання та затвердження фінансових планів комунального підприємства;
Про надходження та використання коштів державної субвенції.
У звітному періоді, досить висока була явка і активність депутатів комісії, майже
стовідсоткова.
За це я вдячна депутатам – членам комісії.
У перспективі роботи на наступний період вбачаємо:
– розгляд питань щодо ефективності використання бюджетних коштів;
– розробку рекомендацій щодо виконання бюджету Бобрицької сільської ради;
– нагляд за виконанням Програми соціально-економічного та культурного розвитку села
Бобриця.
Дякую за увагу!
Голова постійної комісії

С.О. Шеветовська

