
Звіт постійної комісії з питань бюджету, економіки та  комунальної 
власності Коростенської міської ради  

(грудень 2015 – червень 2018) 
 

Постійну комісію Коростенської міської ради з питань бюджету, 
економіки та  комунальної власності, а також її склад  затверджено рішенням 
першої сесії VІІ скликання  03 грудня 2015 року. До складу  комісії входять 8 
депутатів міської  ради, які представляють сім політичних партій. Всі члени 
комісії мають вищу освіту і достатню професійну підготовку, необхідну для 
забезпечення її роботи на належному рівні. 

В своїй роботі комісія керується законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад», 
Бюджетним Кодексом України, іншими законами та нормативними 
документами, Регламентом роботи Коростенської міської ради,  Положенням 
про постійні комісії, рішеннями міської ради. Основною організаційною 
формою діяльності постійної комісії є її засідання, які проводиться як у 
відповідності з планом роботи ради, а також й по мірі необхідності.  

Перше своє засідання комісія провела  3 грудня 2015 року. За традицією 
засідання профільних комісій проводяться перед черговим пленарним 
засіданням міської ради.  Всього за 31 місяць існування міської ради  VIІ 
скликання  відбулось 23 сесії, але проведено вже 53 засідання депутатської 
комісії з питань бюджету, економіки та  комунальної власності.  Жодного 
разу не  було  випадку, коли засідання переносилося по причині відсутності 
кворуму. 

  

До порядку денного засідань бюджетної комісії включаються наступні 
основні типи питань:  

 розгляд та підготовка проектів рішень міської  ради для розгляду на 
сесіях;   

 виконання контрольних функцій, передбачених чинним 
законодавством  України та відповідними рішеннями міської ради; 

 опрацювання, обговорення змін та доповнень до  Порядків, 
Положень та інших нормативних документів міської ради, які суттєво 
впливають на соціально-економічний розвиток міста; 

 виїзди на об’єкти комунальної власності  з метою  вивчення їх стану 
 та потреби  у першочерговому  фінансуванні; 

 розгляд заяв та  звернень громадян. 
 

За весь період роботи  на засіданнях комісії: 



 розглянуто 572 питання;   
 надано 15 висновків про доцільність списання комунального майна;  
 отримано та розглянуто 7 звернень, що були спрямовані безпосередньо 

до постійної комісії;  
 надано 18 висновків постійної комісії щодо відповідності проектів 

рішень вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності»; 

 розглянуто 22 проекти різноманітних Положень та Порядків, 
частина яких була розроблена за ініціативи членів комісії, або безпосередньо 
самими членами комісії. 

Спільно із відділом освіти членами бюджетної комісії бюджетної комісії, 
були здійснені робочі поїздки по навчальних закладах міста: 

 дошкільних навчальних закладів (5 поїздок, 22 заклади)  
 загальноосвітніх  навчальних закладів міста (3 поїздки, 14 закладів) 

Також члени комісії брали участь в ознайомчих поїздках: 

 КП Водоканал, КП «Теплозабезпечення», каналізаційно-насосна 
станція, очисні споруди, полігон ТПВ, притулок для безпритульних собак; 

 «Джерело надії», Госпис св.Єлени, «Віра Надія Любов», 
територіальний центр, реабілітаційний центр «Оазис»; 

 КУ "Служби охорони громадського порядку міста Коростеня "Яструб", 
Відділ цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, Коростенська 
міська комунальна рятувальна служба на воді; 

 ДЮСШа, ЦФЗН "Сорт для всіх" 
 Центр позашкільної освіти міста Коростеня, Коростенська школа 

мистецтв та Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
 ЦМЛ 
 поїздка до Верховної Ради України 
 поїздка до Володимир-Волинської міської ради 
 поїздка до Житомирської обласної ради 
 поїздка до «БілоцерківВода», досвід передачі в концесію 
 також багаторазові виїзди по комунальним закладам на огляд майна на 

списання 
 

На виконання статті 10 ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії міської ради 
 постійні комісії зобов'язані:  

 Якісно здійснювати попередній розгляд питань, при потребі 
редагування проектів рішень, що належать до їх відання.  

 Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу. 
 Своєчасно виконувати доручення ради та інформувати про хід їх 

виконання.  



 Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати 
листи громадян у яких містяться пропозиції щодо вдосконалення роботи 
органів місцевого самоврядування. 

Для забезпечення доступності та прозорості проведення засідань 
бюджетної комісії, процедури обговорень та прийняття рішень, а також 
висвітлення результатів голосувань, проводиться аудіо- та відео фіксація усіх 
її засідань. Нещодавно  впроваджено також онлайн-трансляцію таких 
засідань.   

Загалом, ставлення членів комісії до покладених на них обов’язків досить 
відповідальне. Під час засідання може розглядатись як одне питання, так й 
декілька десятків, але до кожного питання – пильна увага. 

По технічним питання, що носять формальний характер, рішення 
приймається за кілька хвилин. Бо більшість членів комісії достатньо 
кваліфіковані та не потребують додаткових роз’яснень.   Обговорення більш 
складних та змістовних питань при їх  якісній підготовці та своєчасному 
оприлюдненні обговорюються до 10 хвилин. Але буває що одне  питання 
обговорюється годинами, так  як  всі  члени комісії ініціативні, мають 
професійний  досвід та  вносять багато важливих  зауважень  та пропозицій. 
Стандартна тривалість засідання  по 2-3 години, але бували випадки й понад 
4 години.  

Результати роботи бюджетної комісії – її протоколи – оприлюднюються 
на офіційному сайті міста. Слід зауважити, що не завжди це можна зробити 
вчасно, адже обсяги протоколів за рахунок розгляду великої кількості питань, 
внесених правок, пропозицій, доповнень і доручень сягають десятків 
сторінок. Для опрацювання такої кількості матеріалу витрачається особистий 
час депутата - секретаря бюджетної комісії. Оригінали протоколів засідань 
та інша супутня документація усіх постійних комісій зберігається у відділі 
організаційного забезпечення діяльності міської ради. 

Організація роботи голови і секретаря комісії потребує організаційного 
вдосконалення, бо якісне виконання обов’язків тягне значну витрату 
особистого часу.  

А об'єднання депутатів в робочих групах за допомогою електронних 
інформаційних систем, для організації спільної роботи над проектами, 
оптимізація їх спілкування за допомогою внутрішньої системи зв'язку - це і 
комунікації між депутатами поліпшить, і ефективність роботи комісій 
підвищить. 

 
Участь членів комісії  в її засіданнях відображена у наступному 

аналізі: 

 
Прізвище, ім’я, по батькові депутата Кількість профільних засідань постійних 

комісій станом на 27.06.18р./ з них відвідано 



депутатом 

Боровков Володимир Валентинович 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»- голова 
комісії 

53/52 

Андрушенко Олексій Анатолійович  «Наш 
край» 

53/42 

Грищенко Леся Леонідівна  «Українське 
об’єднання патріотів – Укроп» 

53/46 

Єсін Ігор Володимирович «Нова держава» 53/39 

Лазаренко Анатолій Іванович  «Радикальна 
партія Олега Ляшка» 

53/23 

Любочко Світлана Миколаївна   Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» 

53/49 

Олексійчук Олександр Степанович 
 «Опозиційний блок» 

53/24 

Яблонський Павло Євгенійович  «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» 

53/38 

 
  
  
  
 
У назві нашої комісії визначені три основні сфери її діяльності: бюджет, 

економіка та  комунальна власність. 
 
 РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 
 



Перелік питань з економіки, до обговорення яких дотична та приймає 
рішення бюджетна комісія, досить широкий: стратегічний план розвитку 
міста,  щорічні програми соціально-економічного розвитку, питання 
інвестицій, розвитку підприємництва,  встановлення місцевих податків і 
зборів та розміри їх ставок.  

Рішенням міської ради нашу комісію визначено єдиним органом, що 
надає експертні висновки про відповідність проектів регуляторних актів 
міських органів самоврядування вимогам законодавства у сфері здійснення 
державної регуляторної політики Коростенською. (Надано 18 висновків) 

Члени комісії постійно беруть активну участь у розробці комплексних та 
цільових програм з розвитку житлово-комунального господарства, 
будівництва, ремонту та експлуатації шляхів, благоустрою, озелененню 
міста, розглядає хід зміцнення економіки відповідних підприємств; до нашої 
компетенції належить також внесення  пропозицій про створення, ліквідацію, 
реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій 
комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж 
цих повноважень та умов їх здійснення.  

Наприклад між членами комісії вже ведуться обговорення доцільності 
створення в місті єдиної аварійно-диспетчерської служби, фонду 
комунального майна та управління капітального будівництва. Але для 
формування робочої пропозиції питання необхідно всебічно вивчити, 
провести підрахунки та відповідні обґрунтування.  

 
Різноплановість роботи комісії в сфері інших питань соціально-

економічного розвитку громади можна побачити на прикладі лише декількох 
питань, що є профільними: 

 Про програму  «Диспетчерського контролю пасажирських 
перевезень в місті Коростені». 

 Про затвердження умов проведення земельних  торгів. 
 Про впровадження електронних торгів за публічні кошти. 
 Про вжиття заходів по зменшенню кількості  безпритульних собак  

на вулицях  міста. 
 Про сприяння ОСББ, в першу чергу у проведені капітальних 

ремонтів багатоквартирних будинків. 

Щодо проведення капітальних ремонтів житлового фонду, то ще в 
минулому році члени нашої комісії звернули увагу на непрозорий розподіл 
бюджетних коштів та прийняли рішення про необхідність внесення змін до 
встановленого порядку. З врахуванням змін у законодавстві та зняття 
багатоквартирних будинків з балансу комунальних ЖЕКів законність 
використання бюджетних коштів на їх ремонт була взагалі під сумнівом. 
Виконком розпочав процедуру широкого обговорення нового положення, але 
за кілько місяців результату не дійшов.  



На початку року наша комісія, у відповідь на звернення асоціації голів 
ОСББ, взяла на себе організацію обговорень, повела декілька засідань та 
запропонувала свій варіант вирішення питання. На сьогодні міською радою 
прийняті та діють два положення, що регулюють достатньо прозору 
процедуру надання фінансової допомоги на проведення капітальних ремонтів 
багатоквартирних будинків. Вони не ідеальні та потребують доопрацювання 
(і комісія над цим зараз працює). Але вони діють. Та понад два мільйони 
гривень допомоги від міської громади будуть надані протягом року. 

 
 ПИТАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
 
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ 

Наголос в діяльності комісії у бюджетній сфері робиться на тому, що 
міський бюджет має формуватись за програмно-цільовим методом. 
Тобто кошти з міського бюджету мають надаватись не на утримання посад 
чи установ, а для реалізації конкретних завдань, визначених міською радою. 
 Саме тому особливу увагу ми приділяємо розробці впровадженню та 
контролю за виконанням загальноміських програм. 

Нажаль, складається уявлення, що для деяких розпорядників коштів 
розробка програми це зайва витрата часу та вони вимушені їх поспіхом 
писати лише для того, щоб отримати фінансування на виконання власних 
функцій. В кращому випадку така програма призначена для визначення 
переліку витрат бюджетних коштів на рік та ні в якому разі не може бути 
дороговказом розвитку. 

Інші тип нікчемних програм – це загальний опис усіх можливих 
побажань без визначення пріоритетів та урахування можливостей бюджету. 
Вони відірвані від реальності і існують лише не папері. 

Але ми спільно маємо навчитись розробляти чіткі плани розвитку 
громади та забезпечувати їх виконання. Якщо до кінця поточної каденції 
бюджетна комісія буде спроможна добитися цієї мети, її функцію можна 
бути визнати виконаною. 

 
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

Міський бюджет це головний фінансовий план громади, але це водночас 
живий процес. Життя вносить в наші плани свої корективи, тому бюджетна 
комісія щомісяця розглядає пропозиції щодо внесення змін до поточного 
бюджету. На щастя ці зміни найчастіше пов’язані із додатковими 
надходженнями чи то від понадпланових зборах податків, чи то від 
отримання цільових субвенції з обласного та державного бюджетів. 

У випадку надходження цільових коштів на фінансування конкретно 
визначених завдань немає сенсу тримати кошти на рахунку кілька тижнів в 



очікуванні чергової сесії міської ради. Для цього передбачена процедура 
внесення зміни до бюджету рішенням виконкому з наступним затвердженням 
на сесії міської ради. Але проект такого рішення має бути попередньо 
погодженим з бюджетною комісією, для чого необхідно приймати окреме 
рішення. 

Члени комісії одноголосно підтримали пропозицію (протокол №6 від 30 
грудня 2015 року) про прискорений порядок погодження проектів рішень 
виконавчого комітету міської ради щодо внесення змін до міського бюджету, 
а саме: «приймати рішення щодо внесення  змін до міського бюджету в 
зв’язку з надходженням субвенцій шляхом надання згоди усіма (вісьмома) 
 членами Комісії через електронну пошту. Якщо хоча б один член Комісії  не 
дасть згоди,  то скликати Комісію на позачергове засідання.»  

Такий порядок не передбачений діючим регламентом та має свої недоліки, 
але в цілому він повністю виправданий та, при впроваджені в роботу ради 
електронного документообігу, має всі шансі стати стандартною процедурою. 
Наразі ми не маємо зауважень щодо процедури погодження ні з боку 
виконкому, ні з боку депутатів. 

Водночас з боку членів комісії протягом всього періоду роботи діючого 
складу постійно висловлюється одне й теж зауваження щодо підготовки 
проектів бюджетних рішень: 

Під час розгляду проектів розподілу бюджетних видатків депутатам 
не надаються  документи з обґрунтуванням пріоритетності виділення 
коштів  та розрахунків, що підтверджують необхідний розмір 
асигнувань. 

Представники виконавчого комітету наполягають, на тому, що обов’язки 
формування бюджету повністю відносяться до їх компетенції, насамперед до 
функцій фінансового управління. Тому на депутатську комісію надається вже 
погоджений зі всіма розпорядниками бюджетних коштів проект бюджету, що 
максимально, в межах можливостей, відображає надані бюджетні запити.  

Але є два АЛЕ: 

І. Функція затвердження міського бюджету є виключна компетенція 
міської ради. Тому депутати  зобов’язані мати чітке уявлення про 
потреби у фінансуванні загальноміських програм та визначати 
пріоритетні напрямки використання власних коштів громади.  

ІІ. Саме до депутатів міської ради надходять чисельні скарги від 
мешканців щодо невиконання самоврядуванням власних повноважень та 
обвинувачення з боку розпорядників коштів щодо відсутності 
фінансування на реалізацію цих повноважень. 



Іноді відсутність чіткого плану дій та обґрунтування бюджетних запитів 
призводить до того, що під час розгляду бюджетних рішень депутати не 
сприймають вимоги виконкому. Таким чином члени бюджетної комісії 
заперечили виділенню з бюджету мільйона гривень на реконструкцію площі 
без обговорення концепції та розробки проектно-кошторисної документації. 
А також відмовили у виділені восьми мільйонів гривень на добудову 
хірургічного комплексу без чіткого плану введення його в експлуатацію. 
Нами було запропоновано профінансувати заходи по розподілу будівництва 
на два пускових об’єкти,  з метою прискорення запуску двоповерхового 
корпусу, та використати майже шість мільйонів  на інші першочергові 
потреби. В тому числі придбання грейдеру для профілювання вулиць, 
розширення робіт по реконструкції вуличного освітлення, придбання 
основних засобів для освіти та на поточні нужди медицини.  

Потрібно відмітити, що у проекті фінансування у 2018 році медицини, що 
був наданий на розгляд комісії, були передбачені 8 млн на добудову 
хірургічного комплексу, але ми там не бачили строку фінансування ремонту 
туалетів у відділеннях стаціонару, про які вже не перший рік говорять і 
медперсонал і мешканці міста, яким не пощастило попасти на лікарняну 
койку. Нам не відомо на якій стадії прийняття рішень щоденні потреби 
хворих випадають з пріоритету, але до розгляду бюджетної комісії вони не 
доходять. 

Тому, для вивчення потреб закладів освіти, та з метою контролю 
ефективності використання бюджетних коштів у 2017 році члени комісії 
відвідали всі  дитячі  садочки та   шкільні  освітні  заклади. 

Маючи нагоду, звертаюсь до розпорядників  бюджетних коштів, при 
поданні звернень та заяв на  потребу  у  виділенні коштів з бюджету  до 
фінансового управління, одночасно, всі розрахунки на  потребу надавати до 
бюджетної  комісії в електронному вигляді. При відсутності докладних 
розрахунків та  обґрунтувань комісія не буде підтримувати проекти 
рішень про виділення бюджетних коштів. 

 
 ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 
 
Організація ефективного використання комунального майна є функцією 

виконавчої влади, але контроль за цією функцією є обов’язком міської ради 
та одним з напрямків роботи нашої комісії.  Комунальне майно – це майже 
всі матеріальні цінності, що знаходяться на балансі та у розпорядженні всіх 
без виключення бюджетних установ та комунальних підприємств міста.  

Це тисячі об’єктів нерухомого та рухомого майна, облік яких здійснюють 
понад два десятки  балансоутримувачів. Ми торкнулись того, що єдиного 
контролю, та чіткої політики ефективного використання активів громади в 



місті досі немає.  Тому можна визначити наступні основні напрямки роботи 
комісії: 

ОБЛІК АКТИВІВ ГРОМАДИ - створення єдиних електронних реєстрів; 
ПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕДАЧА – розгляд пропозицій щодо безкоштовного 

прийняття майна до комунальної власності та безоплатну передачу об’єктів 
комунальної власності.   

ПРИВАТИЗАЦІЯ - затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації та контролю договору купівлі-продажу; 

СПИСАННЯ – здійснення контролю згідно положення «Про порядок 
списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної 
власності громади міста Коростеня»; 

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНІХ ПІДПРИЄМСТВ   розгляд інвестиційних  програм 
міських  комунальних підприємств, внесення змін до статутів підприємств та 
 поповнення статутних фондів. 

Це дуже кропітка робота. Ось лише один наприклад: 
  
За депутатським зверненням  та підтримки і  подання постійної комісії з 

питань бюджету економіки та комунальної власності 21 квітня 2016 року  
рішенням міської ради за № 161  затверджена нова  редакція Положення 
„Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Коростеня”, де 
прописано  новий підхід до списання комунального майна, а саме:  списання 
повністю амортизованих основних засобів, первісна (переоцінена) вартість 
яких становить більш як 5000 грн.  здійснюється рішенням міської ради на 
підставі затвердженого пакету документів,  а вартість таких основних засобів 
до 5000 грн. – за наказом керівника суб’єкта господарювання за наданням 
попереднього висновку бюджетної комісії про доцільність списання 
основних засобів. Звісно, що для обґрунтування  та надання такого висновку 
здійснюються перевірки необхідної документації та самих об’єктів списання 
на місцях його розташування. Неодноразово комісія повертала документи на 
доопрацювання.  Наприклад, коли було запропоновано списати частину 
господарської споруди, яку не можна було ідентифікувати, бо вона не взагалі 
не стояла на обліку як окремий об’єкт. 

Так, члени комісії неодноразово виїжджали на огляд будівель, транспорту, 
інженерних споруд (свердловини).  

Також на місці було проведено обстеження території КВГП та 
рекомендовано всю техніку, яка не придатна  до подальшого користування і 
зберігається на території  підприємства роками без руху і під відкритим 
небом, списати, здати на металобрухт, а виручені кошти направити 
на придбання нової. 

     



Протягом всього часу роботи після розгляду профільних питань приймала 
протокольні рішення про надання пропозицій та рекомендацій щодо 
покращення роботи органів самоврядування за різними напрямками. По 
деяким рекомендаціям була проведена активна робота, що вже дала 
позитивні результати, а на деякі пропозиції ми досі не маємо відповіді.  

 
Пропозиції комісії, що були зроблені у 2016 році: 

1. Надати до міської ради пропозицію нашої комісії щодо внесення 
доповнень до Програмі управління об’єктами комунальної власності в місті 
Коростені на 2015-2017: 

a. створення єдиного міського реєстру комунального майна та його 
оприлюднення; 

b. ефективне використання гуртожитків; 
c. ефективне використання приміщень балансоутримувачами; 
d. план використання комунального майна під час реорганізації 

комунальних підприємств, що передбачена діючим законодавством на 2016 
рік; 

e. фінансовий розрахунок витрат на реалізацію програми. 
2. Розробити нову редакцію Програми створення міської автоматизованої 

інформаційної системи на 2015-2017 рр. 
3. Комісія рекомендує сесії міської ради не виносити проект рішення 

«Про погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено 
встановлення газового обладнання (котлів) або електричного обладнання без 
дозволу» на розгляд в зв’язку з тим, що дане рішення не враховує інтересів 
співмешканців у багатоквартирних будинках. (Два роки поспіль). 

4. Дати доручення  Управлінню ЖКГ виконавчого комітету  
Коростенської міської ради  підготувати розрахунок потреби  в коштах на 
виконання зобов’язань перед громадою по  видаленню аварійних дерев. 

5. Виконавчому комітету Коростенської міської ради проінформувати 
мешканців міста, які проживають в приватному секторі, що довідки про 
склад сім’ї безкоштовно видаються Спілкою голів окружних будинкових  
комітетів, яка розташована в  приміщенні міської ради. 

6. Про необхідність розробки загальноміської програми «Безпечне місто». 
7. Провести реалізацію процедури погашення заборгованості 

комунального підприємства «Теплозабезпечення» за газ в засіб, що не тягне 
за собою виникнення податкових та інших додаткових зобов’язань. 

8. Створити фахову робочу групу з розробки стратегії реформування 
системи теплопостачання в місті Коростені з метою виведення її з кризового 
стану. 

9. Провести повну інвентаризацію земельних ділянок на території міста 
Коростеня. 

 
 
 



Пропозиції комісії, що були зроблені у 2017 році: 
 
10. Управлінню економіки провести семінар, навчання 

розпорядників коштів та підприємців міста щодо участі у електронній 
системі здійснення допорогових закупівель (PROZORRO) в місті Коростені. 

11. Запропонувати міському голові створити робочу групу, та 
доручити їй  вивчити питання, що встановлення індивідуальних газових 
лічильників за громадські кошти, визначити можливість надання вказаної 
фінансової допомоги та її обсяги. 

12. Доручити заступнику міського голови Якубовському Л.П. 
визначити ефективність використання комунальної спецтехніки, а також 
обґрунтованість формування тарифу надання послуг з її використанням для 
комунальних підприємств та бюджетних установ міста та інформувати 
 депутатів до наступній сесії. 

13. Вигівському В.В., Ясинецькому О.А., Лазаренку А.І. до загальної 
комісії вивчити питання встановлення вікон в дитячих садочках міста, та 
врегулювати суперечку між замовником та виконавцем робіт, або, якщо не 
вдасться вирішити питання до сесії, запропонувати проект рішення, що 
допоможе не втратити державні кошти та виконати заміну вікон до холодів. 

14. Про проблеми у забезпеченні умов якісного харчування дітей у 
ЗОШ №1. 

15. Про ініціювання виходу міської ради  зі всіх всіх ТОВ, які  були 
створенні  паралельно існуючих комунальних ВЖРЕПів.  

16.  Про затвердження переліку заходів  для внесення змін до «Схеми 
оптимізації  теплопостачання м. Коростеня» 

17. Положення «Про бюджет участі» (громадський бюджет) в місті 
Коростень» 

18. Про стан використання бюджетних коштів на ремонт та 
утримання міських ДНЗ, проведення аналізу потреб та обговорення 
пропозицій щодо планування бюджетних асигнувань для ДНЗ на 2018 рік. 

a. Відділу освіти – надати пропозиції про розподіл коштів у бюджеті 2017 
року, в першу чергу на питання безпеки; 

b. Міськвиконкому –   до кінця року повністю вирішити питання по 
кронуванню та зрізці аварійних дерев на території ДНЗ; 

c. На наступний рік передбачити системні заходи і під них – 
фінансування, в тому числі на повне закінчення заміни вікон та на розробку 
планів територій ДНЗ із оновленням ігрових майданчиків; 

d. Міськвиконкому і відділу освіти – спільно підготувати пропозиції по 
збільшенню місць в ДНЗ (різних форм власності) в центральній частині 
міста; 

e. Виконкому вивчити питання формування тарифів на послуги КВГП для 
міських бюджетних установ та запропонувати  порядок надання таких послуг 
із максимально можливою економією коштів громади. 

19. Відділу освіти  доповісти про вирішення питання з 
встановленням у ЗОШ№1 двох мармитів та холодильнику, а також визначити 



потребу в додаткових коштах на забезпечення нормального харчування 
школярів. 

20. Розробити Положення про фінансову підтримку громадських 
організацій. 

 

Пропозиції комісії, що були зроблені у 2018 році: 
 
21. Рекомендувати виконкому надати уточнений проект щодо 

дольової участі у ремонті  ліфтів та дахів. Внести пропозиції щодо порядку 
компенсації відсотків по кредитах для ОСББ, а також по дольовій участі по 
інших ремонтах будинків ОСББ (підвали, комунікації, прибудинкові 
території тощо), а тоді вже виносити проект на розгляд сесії. 

22. Міськвиконкому погодити з розпорядниками бюджетних коштів 
конкретні суми по розподілу 8 млн. грн. згідно визначених пріоритетів та 
запропонувати цей проект на затвердження сесії із озвученими 
зауваженнями, змінами та пропозиціями 

a. на оформлення розділення проекту хірургічного корпусу на два 
пускових об’єкти з метою найскорішого введення в експлуатацію 
двоповерхового корпусу та інженерних споруд (орієнтовно 2 млн. грн); 

b. на придбання тяжкого грейдеру (орієнтовно 4 млн. грн.); 
c. на придбання основних засобів для закладів освіти; 
d. на збільшення обсягу робіт по реконструкції вуличного освітлення; 
e. на проведення першого етапу будівництва  притулку для 

безпритульних тварин згідно існуючого проекту. 
 
23. УЖКГ та профільному заступнику розробити окремий план 

роботи по зменшенню кількості безпритульних тварин в місті Коростені. 
24. Підготувати проект рішення «Про Порядок залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової  участі  у  розвитку  
інфраструктури  міста Коростень»,  та провести процедуру розгляду 
регуляторного акту по відрахуванню внесків на розвиток міської 
інфраструктури, щоб встановити для всіх інвесторів однакові привабливі 
умови, конкурентні з сусідніми регіонами. 

25. розгляд пропозицій по внесенню змін до Положення «Про 
дольову участь співвласників у фінансуванні робіт з реконструкції, 
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків», затвердженого 
рішенням Коростенської міської ради Житомирської області від 22.02.2018 р. 
№980 

26. провести обговорення та надати нову редакцію Положення про 
Бюджету участі. 

27. Доручити УЖКГ до 10 травня підготувати порівняльний аналіз 
запропонованих двох варіантів розрахунку дольової участі співвласників 
багатоквартирних будинків у їх капітальному ремонті з використанням 



реальних даних житлових будинків різної поверховості та різної конструкції 
дахів. 

28. Обговорити  на  бюджетній  комісії, за  участю та інформацією 
 фахівців   управління ЖКГ питання ремонту доріг в  місті  Коростень, 
порядку  формування  їх переліку, контроль за   якістю виконаних робіт. 

29. Спільно з фахівцями структурних підрозділів  виконавчого 
комітету, фіскальної служби намітити заходи щодо залучення до 
оподаткування осіб, які згідно ПКУ мають сплачувати місцеві податки та 
зборі, але за різних причин їх не сплачують. 

30. Направити звернення  до  міського голови щодо вжиття 
організаційних заходів для прискорення  виконання громадських проектів 
Бюджету Участі. 

 
РОЗРОБКА ПОЛОЖЕНЬ 
 
Слід наголосити також, що саме за ініціативи та безпосередньої участі 

членів бюджетної комісії були розроблені та впроваджені в дію:  
 Положення «Про дольову участь співвласників у фінансуванні робіт з 

реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків» 
 «Про електронні петиції» 
 «Про бюджет участі» 
 «Про допорогові закупівлі» 
 «Про Порядок використання коштів міського бюджету для часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами 
малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів» 

 Положення «Про списання та безоплатної передачі майна, що 
перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» 

 Положення про “Порядок відшкодування з міського бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня.” 

 
А також  ряд  інших нормативних документів, які  мають вагоме значення 

для економічної та фінансово-господарської діяльності організацій та 
установ міста.  

 
ЗАКЛЮЧЕННЯ 

З огляду на значну кількість проектів рішень та за наявності окремих 
питань, що викликають необхідність окремого попереднього розгляду члени 
комісії збираються на засідання два, а то й три рази на місяць. Порядок 
денний  бюджетної комісії може містити кількадесят питань різного 
спрямування. Загалом, члени комісії досить відповідально відносяться до 



покладених на них обов’язків. Буває так,  що якесь одне  питання 
обговорюється годинами, бо всі члени комісії ініціативні, мають професійний 
досвід, вносять багато важливих  зауважень  та пропозицій, тому і саме 
засідання  може тривати  до 5(!)  годин. А це все – наш особистий час. 

Адже депутатська діяльність є не оплачуваною та не є основним місцем 
роботи, тому зайнятість членів комісії не дозволяє підвищувати інтенсивність 
нашої співпраці. Внаслідок цього багато питань не отримали нашої 
достатньої уваги та мають бути внесені до планів роботи. Серед них: 

  
 Контроль за своєчасним і повним фінансуванням усіх заходів, 

передбачених програмами;  
 Робота по виявленню додаткових джерел надходжень до міського 

бюджету; 
 Перевірка ефективності використання комунального майна; 
 Аналіз роботи пасажирського, вантажного транспорту, підприємств 

зв’язку;  
 Визначення напрямків ефективного використання вторинних 

ресурсів; 
 Вивчення стану розвитку підприємництва; 
 Розробка стратегії залучення інвестицій та ін. 
 
Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради надає 

всебічну практичну допомогу в організації якісної діяльності комісії: у 
проведенні перевірок, рейдів, засідань, в тому числі виїзних, забезпечує 
приміщенням для проведення засідань, направляє нам всі проекти рішень та 
додаткові матеріали для попереднього ознайомлення та вивчення. Під час 
засідань надані розробниками проектів рішень матеріали надаються членам 
комісії за потребою - у друкованому вигляді, та обов’язково - у 
персональному планшеті депутата. Але необхідно відмітити, що не завжди 
розробники проектів рішень, керівники підрозділів виконкому своєчасно, 
 надають всі необхідні інформаційні матеріали для ознайомлення, як це 
передбачено Положенням про постійні комісії міської ради та Регламентом 
роботи Коростенської міської ради. Тому для прийняття обґрунтованого 
рішення депутати вимушені вимагати надання додаткової інформації 
безпосередньо під час обговорення, або навіть переносити розгляд питання 
на інший час – а це знову за рахунок власного часу членів комісії. 

Потребує вдосконалення також спільна із відділом організаційного 
забезпечення робота по своєчасному доведенню рекомендацій постійної 
комісій до виконавців та по їх практичному втіленню. 

Слід відмітити також, що спеціалісти відділу немало сил віддають на 
забезпечення нормальної роботи комісії (за що ми їм щиро вдячні) та 
сприяють впровадженню інформаційних технологій у роботу міської ради. 
Так, оприлюднення рішень ради на міському сайті, застосування системи 
електронного голосування, перехід на електронний формат інформаційних 



матеріалів та їх розсилка на електронні адреси депутатів  - це перші суттєві 
кроки у підвищенні ефективності роботи депутатів. Наступним кроком має 
бути система електронного документообігу при підготовці рішень міської 
ради. 

 
Я вважаю, що члени комісії, незалежно  від партійності, розуміють 

важливість прийнятих нами рішень для громади міста та займають дуже 
активну позицію. Настільки активну, що ні членів комісії, ні запрошених 
представників виконкому та інших учасників засідання під час бурхливого 
спору не зупиняє проведення аудіо-відео запису, а  останнім часом -  вже й 
прямої трансляції.  З відеозапису у YouTube можна побачити, як головуючий 
неодноразово вимушений зупиняти галас, що створюють поважні особи. (Для 
цього  мені навіть подарували свисток, але я його, правда, ще не 
використовував. Поки що). 

 
В цілому, комісія міської ради з питань бюджету, економіки та 

комунальної власності працює злагоджено, оперативно і професійно.  
Тому, користуючись нагодою, подякую надійному активу комісії за 

роботу та відповідальність при розгляді питань, які виносяться на 
обговорення. Це  Андрушенко Олексію, Єсіну Ігорю та Яблонському Павлу, 
та окремо, найпрацьовитішим членам комісії -  Грищенко Лесі та Любочко 
Світлані. 

Впевнений, що й надалі будемо  віддано працювати і залишатися 
надійною опорою для всіх органів влади, які приймають участь у вирішенні 
нагальних питань соціально-економічного розвитку міста Коростеня та 
покращення добробуту його жителів. 

 
Дякую за увагу! 
 


