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Постійна комісія з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, 

регуляторної політики міської ради, є органом міської ради, утворена рішенням міської ради 
від 11 грудня 2015 року № 2. 

Постійна комісія з питань стратегічного розвитку та планування , бюджету і фінансів, 
регуляторної політики міської ради нараховує 7 депутатів від різних політичних сил. Голова 
комісії, Сергій Гриценко, обраний від фракції «Радикальної Партії Олега Ляшка». Заступник 
голови комісії, Віталій Заріцький, представляє фракцію «Солідарність». Секретар комісії, 
Олійник Наталія, обрана від фракції «Батьківщина». Члени комісії – від фракції «Самопоміч» 
- депутат Моцний Є.С., від фракції «Радикальна Партія Олега Ляшка» - депутат 
Смакула М.М., від фракції «Опозиційний блок» - депутат Горошко О.А., від політичної 
партії «Сила людей» - депутат Дожджаник В.В. 

У період з 11.12 2015 по 01.11.2017 комісія провела 86 засідань, на яких було 
розглянуто 468 питань. Проектів рішень по яким приймалися рішення на засіданнях комісії 
було розглянуто – 443, з них профільних питань – 173. 

Питання роботи управлінь, які розглядалися на засіданнях комісії стосувалися 
витрачання бюджетних коштів та потреб управлінь в коштах на 2017 рік. Можна 
констатувати, що 70% потреб комісією були враховані і кошти були закладені в бюджет 
міста. 

Також на своїх засіданнях, в рамках чинного законодавства, комісія приймала 
рішення по розподілу державних дотацій та субвенцій, що дало змогу оперативно 
використовувати кошти, не чекаючи рішення сесії. 

Комісія постійно тримає на контролі витрачання бюджетних коштів, попередньо 
розглядає проекти рішень, які стосуються бюджету міста, та дає по ним висновки.  

Постійна комісія здійснює систематичний контроль за виконанням та реалізацією 
заходів міських цільових програм, що належать до її компетенції.  

Окрім розгляду проектів рішень на своїх засіданнях, комісія заслухала звіти про 
роботу таких управлінь: 

1. Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради. 
2. Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 

міської ради. 
3. Управління освіти, молоді та спорту міської ради. 
4. Управління охорони здоров’я міської ради. 
Питання роботи управлінь, які розглядалися на засіданнях комісії стосувалися 

витрачання бюджетних коштів та потреб управлінь. Більшість потреб комісією були 
враховані і кошти були закладені в бюджет міста. 

Потрібно відзначити, що комісія тісно співпрацює з депутатами міської ради, які є 
членами інших комісій. Неодноразово в бюджетних питаннях, за ініціативою комісії 
проводилися спільні засідання комісій міської ради. На мою думку, це свідчить про довіру 
депутатського корпусу до роботи комісії. Неодноразово депутати зверталися безпосередньо 
до комісії для вирішення своїх потреб на округах. Частина з цих звернень вирішена 
позитивно. 

Окрім розгляду проектів рішень, які розглядалися на сесіях міської ради комісія 19 
січня 2016 року ініціювала заслуховування директора КП «Житлогосп» стосовно роботи 
підприємства. По результатам засідання комісія прийняла рішення доручити депутату 
міської ради Смакулі М.М. підготувати та внести на сесію міської ради проект рішення «Про 
заслуховування роботи директора КП «Житлогосп» Костенка В.В. Такий проект рішення був 
зареєстрований в управлінні забезпечення діяльності міської ради, але на сесії не розглядався 
у зв’язку з звільненням директора підприємства. 



07 червня 2016 року комісія здійснила виїзне засідання стосовно роботи КП 
«Олександрійський центральний ринок». Було розглянуте питання стосовно потреби у 
капітальному ремонті молочного та ковбасного павільйонів ринку. За результатами засідання 
комісія запропонувала виділити 1,5 млн грн грошової допомоги з бюджету міста, яка 
підлягає поверненню. 

На мою думку, депутати – члени нашої комісії, протягом звітного періоду роботи 
були активними, порушували багато місцевих проблемних питань, були відповідальними і 
небайдужими до всього, що відбувається в місті. 

На закінчення хочу подякувати всім депутатам які працюють в комісії за 
принциповий підхід при розгляді питань та сумлінне виконання своїх обов’язків. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії з питань  
стратегічного розвитку та планування, 
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