
Звіт  
про роботу постійної комісії з питань стратегічного розвитку та планування, 

бюджету і фінансів, регуляторної політики за 2019 рік 
 

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 «Європейська 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 депутатської групи Політичної Партії «Опозиційна платформа 
«ЗА ЖИТТЯ» - депутат Горошко О.А., від політичної партії «Сила людей» - депутат 
Дожджаник В.В. 

Станом на 31.12.2019 комісія провела 34 засідання, на яких було розглянуто 232 
питання. Проектів рішень по яким приймалися рішення на засіданнях комісії було 
розглянуто – 223, з них профільних питань – 56. 

Питання роботи управлінь, які розглядалися на засіданнях комісії стосувалися 
витрачання бюджетних коштів та потреб управлінь в коштах на 2019 рік. Можна 
констатувати, що переважна більшість потреб комісією були враховані і кошти були 
закладені в бюджет міста. 

Також на своїх засіданнях 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.  

На постійному контролі у комісії знаходяться  виконання міських цільових програм: 
- Про затвердження Міського інфраструктурного плану Стратегії Сталого розвитку м. 

Олександрія на період до 2030 року; 
- Про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2019 рік; 
- Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 

організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2019 рік; 

- Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків м. 
Олександрії та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджетів на 2018 рік  

та питання повноти надходжень коштів до міського бюджету та ефективного 
використання їх. 

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. Неодноразово депутати зверталися 
безпосередньо до комісії для вирішення своїх потреб на округах. Частина з цих звернень 
вирішена позитивно. 

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

 
 

Голова постійної комісії з питань  
стратегічного розвитку та планування, 



бюджету і фінансів, регуляторної політики                             Сергій ГРИЦЕНКО 


