ПРОТОКОЛ №1
засідання комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
від 08.12.2020 р.
Всього членів комісії – 7 чол.
Присутні: Я.Каюк, О.Василишин, Л.Головко, Б.Лукашук, В.Пекарський.
Головує: Я.Каюк – голова комісії.

каб.215

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання заступника голови комісії та секретаря комісії.
2. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Я.Каюк – голову Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та
комісії
децентралізації має таку функціональну спрямованість:
1. Попередньо розглядає винесені виконавчим комітетом на
затвердження програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста, проекти бюджету та звіти про їх виконання, вносить
свої пропозиції. Готує висновки з цих питань, виступає на сесіях із
співдоповідями.
2. Попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення
цільових фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх
використання.
3. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, готує
висновки з цих питань.
4. Надає пропозиції міській раді з питань встановлення місцевих
податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом та
надання відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті.
5. Розглядає проект Положення про фонд охорони навколишнього
природного середовища та контролює ефективність використання
коштів фонду.
6. Ініціює та вносить пропозиції щодо нових джерел надходжень до
бюджету міста.
7. Сприяє подальшій реформі в сфері децентралізації.
8. У випадках, передбачених законодавством, погоджує рішення
виконавчого комітету про перерозподіл бюджетних коштів.
9. Вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних раді та виконавчому
комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради,
підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та
їх посадових осіб.
10. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань,
пов'язаних з функціональним призначенням комісії та контролює хід
виконання рішень міської ради.
На першому засіданні постійної комісії нам необхідно обрати
заступника голови комісії та секретаря комісії. За домовленістю
представників політичних партій, що пройшли до міської ради,
пропонується обрати заступником голови комісії депутата міської
ради Головко Людмилу Леонтіївну, обрану від Хмельницької обласної
регіональної парторганізації політичної партії «Команда Симчишина».
Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 5, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Обрати заступником голови комісії депутата міської ради Головко
Людмилу Леонтіївну, обрану від Хмельницької обласної регіональної
парторганізації політичної партії «Команда Симчишина».

ВИСТУПИЛИ:
Я.Каюк – голова За домовленістю представників політичних партій, що пройшли до
комісії
міської ради, пропонується обрати секретарем комісії депутата міської
ради Василишина Олександра Петровича, обраного від Хмельницької
територіальної
організації
політичної
партії
«Європейська
Солідарність». Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 5, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем комісії депутата міської ради Василишина
Олександра Петровича від Хмельницької територіальної організації
політичної партії «Європейська Солідарність».

Голова комісії

Я.КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

