yKPAiHA
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА MICЬKA РАДА

житомирськоi оьлдстl
Звiт

постiйноi koMici[ Micbkoi ради з питань мiського бюджету
та комУнальнОiвласностi про роботу за перiод з 2015 по 2017
р.

10.11.201'5 р. на cecii MicbKoi Ради сьомого скликання було схваJIено
рiшення

щодо утворення ( на ряду з iншими комiсiями) постiйноi KoMiciT з питань мiського
бюджету та комунальноi власностi, обрано il'склад та голову.

До

скJIаду

KoMicii

входить

б

депутатiв MicbKoi ради: Юшманов Iгор
Геннадiйович (голова KoMicii), Новiченко Юрiй Борисович ( заступник голови
KoMicii), Овдiюк BiKTop Iванович (секретар KoMicii), Усенко Микола Григорович
(член KoMicii), Мельник Iгор Iванович (член KoMicii), Ващенко олег Миколайович
(член KoMicii).

В перiод з 2015 по теперiшнiй час

вiдбулося 24 засiдання постiйноi KoMicii з

розгляду питань порядкiв денних cecii MicbKoT ради на яких було розглянуто 4l7
питань, також вiдбулося 4 засiдання KoMicii з розгляду iнших питань.

В

своТй poýoTi комiсiя керустъся законами Украiни

самоврядування

в

УкраiЪi>,

(

( Про

мiсцеве

Про статус депутатiв мiсцевих рад>, Бюджетним

кодексом Украiни, iншими законами та нормативними документами, Регламентом
Новоград-Волинськоi MicbKoi ради, рiшенням Новоград-ВолинсъкоТ MicbKoi
ради.
ЗасiданНя KoMicii проводяться як у вiдповiдностi з планом
роботи радитак
необхiдностi.

i в Mipy

Основними завданнямиги koMicii протягом звiтного перiоду було забезпеченнrI
контролю за економним та ефективним витраченням коштiв мiського бюджету.

КомiсiсЮ

з

питанЬ бюджету

та комуналъноi власностi було зроблено

виiЪне

обстеlкення щодо освосння коштiв управлiння освiти i науки Micbkoi
Ради на
капiтальНий ремоНт кабiнеТу фiзикИ середнъоi школи м 6, також було зроблено

в мiськiй ПалаЦ культури, вiддirry культури i туризму
мiсъкоi Ради щодо освоення коштiв з мiського бюджету та контролем за якiстю
виiЪне засiданнЯ KoMicii

виконаних робiт.

з1.08.2017р. комiсiею було перевiрено TaKi об'скти у вiддiлу з питань охорони
здоров'я MicbKoT ради:
1.КаПiТалЪНий ремонт водогону та внутрiшньоi мережi хiрургiчного корпусу.

2.Капiталъний ремонт пiдлог 2-го та 4-го поверхiв лiкуваJIьного корпусу.
з

- Капiтальний ремонт iнженерних мереж пiдвального

примiщення

травматологiчного вiддiлення.

4.

Придбання предметiв довгострокового корисryвання

(

iнкубатор

для

новонароджених, мережне обладнання).

5.

Придбання предметiв довгострокового користування (кардiомонiтор для

iнсультного блоку неврологiчного блоку).
6. БУдiвництво хiрургiчного корпусу Новоград-Волинського мiськрай

ТМО.

комiсiсю з питань
в управлiннi освiти i науки та в

5.09.20l7p. виiЪне обстеження щодо освосння коштiв
бЮДЖетУ Та комунальноi власностi вiдбулося

управлiннi у справах ciM"i та молодi , фiзичноi кулътури та спорту.
Були перевiренi TaKi об'екти:

1. Реконструкцiя даху будiвлi колегiуму по вул. Спiвдружностi

.

2. Капiтальний ремонт фасаду будiвлi IdeHTpy розвитку дитини.
з. Капiтальний ремонт примiщення дитячо-юнацькоi спортивнот школи по
вул. Пушкiна, 44-А
ТаКОЖ бУЛО виiЪдне обстеження постiйноi KoMicii з питань мiського бюджету та

комунr}льноi власностi щодо освосння коштiв управлiнням

ужкГ Е

та Кв MicbKoT

ради стосовно таких об'ектiв:

1. Капiтальний ремонт площi Лесi Украiнки

2. Капiталъний ремонт
ЗГiДНО

iЗ

сквер/

СТаТеЮ

80

Бюджетного кодексу Украiни комiсiя щоквартаJIъно

опрацьовуе та перевiряс звiти про виконанЕrI мiського бюджету.

За iНiЦiатиВаМи мiсъкого голови вперше було проведено |ромадсъке обговорення
бюджету на 201 7 piK ||д2018 piK.

,.*
Постiйна комiсiя ретельно опрацьовуе Bci пропозицii, щодо внесення змiн до
бюджет1' i особливо щодо додаткового видiлення коштiв. Принципи ефективностi i
доцiльностi с основними у цьому питаннi.

Не менш Важливе питання, щодо бiльш ефективного управлiння комунаJIьним
майном та надання в оренду майна комунальноi власностi.

Я, як голова постiйноТ

з пи1ань FIадання в оре1-1.ц\
майна комунальноi власнос,гi r,ериторiа.гtьttоl, I,ромади l,tic-t,a Ja K()r]K),pco\l -г.1
KoMiciT виконавчого комi,гету MicbKoT рад}l ,} окремих llи Iat]t, \,IlplltB-,tiititrl
комунальним майном. На засiданнях виlr(е.]а,]начених Ko:lliciй ро]г.IrI.,tа}о.гl,сrI
KoMiciT, € чJ]еном KoMiciT

питання:

-

наданНя в оренДу майна комуналЬноТ в.rасttсlс,гi теригtlрiit.iьIttlТ грсlrtаJtt btic,i,a

Новограда-Во-тrинського суб'сктам господарлова[{ня. пiдlrрисп,rства\.I Ia
бюджетним установаМ MicTa Новогра;iа-ВоiIинського дJIя .з.tiiiсilенt,tя
господарс ькоТ дiял bHocTi

;

- розiрвання договорiв оренди майна
громади MicTa Новограда-Вол инського

Koп.tt,Ha:IbHoi в,пасносl.i теритсlрiа-цьноТ

;

- вiдчуlкення майна комl,нальноТ власtlостi
Новограда-Вол инс ького

и

нс

гро]\,Iади мtiс,га

;

- прийняr,тя майна в
Но вограда-Вол

гериторiа,,lьноТ

KoI\,tyHaJIbH}, в"rаснiс,гь ,tерит,tlllili- lbl]t)j' [,p()\la.iLll rrtic ta

ького.

- списання коN,lунального майна

тс.lэи,I,орittльн,lli I,р()\lti.:{и

ltic.tli

IiовоГрll.tа-

Волинського.

За 20l5 piK проведено 2 засiдання Kclп,riciT ] питань надLiння в ()l]eн.],\ rraiiгtlt
КОl\{УНаЛЬНОТ ВЛаСНОСТi ТеРИторiа.ltьноТ грома,lи шticT,a за K()HK),pcONj,
розг,,tя1'l\,1t)
l0 питань, в 20lб poui проведено l58 засiдань цiсТ KoпriciT та розгJIrIн\,.[() 8]
пLlтання. В 2016 Роцi проведено 2 l засiданняr rtoMiciT виконавчого KoMiT.e.t.r,
MicbKoT Ради з окремИх питанЬ управлiння комуIIаJIьни]\4 tчtайном,
розI--пян),т.о .19
гIитань. За результатами дiя-цьностi Kobricili BlteceHo rta
ро.]l--цяj.l I]tlK()}laBrl6;l,()
комiте'гу lЗ проектiв рiшення та на ро]I,-lIяJ шticbb.trT ради l] lrpoeK,liB
1ii]ijij}lb.

Станом на 01.12.2017 рокl,проведено 28 заrсiдаFIь Koп,riciT:] Il,.l1lllib lli.i.|litLlIiя t]
оренд}, мtайна комунальнот власностi ,герllт,tlрiальгtоi I-PO]\,Ii]:{'.l lt ir:,t а .iil
конкурсом, розглянуто llzl питань l,a 76 засiдаllь кtlц,tiсil BllKtlHaBttoI,o K()\{ilt,:,tl
MicbKoT Ради з окремИх питанЬ управлiння ко\tvlIаjlьни]\1 r,tайном.
розt,.,Iя;rл,.гtl .l,:l
питань. За результатами дiяльностi Korvriciй внесено на
розг.lяд t]llконLltsчоI.()
коь,ti,гет1, 2l проект рiшення та на
розг.ця.]1 rricbKoT радl] lj проеtt.гiв pitLlcttt,.
Ilроведено приватизацirо неiкитлоВоТ бу,дiвлi Hlt By.lr. N4аршала Рибалка, l0 в
шiлому на суму 595755,50 грн (з tlДt]).

