
Додаток № 1  

до рішення № 39  

ІI-ї позачергової сесії VII-го 

демократичного скликання  

Бібрської міської ради 

Від 25.12.2015 р. 

 

Положення про постійну комісію Бібрської міської ради  

з повноваженнями у сфері бюджету, комунальної власності, соціально-

економічного розвитку та інвестиційної політики 

 

Компетенція та основні напрямки діяльності комісії з повноваженнями у 

сфері бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної політики - це: 

- визначення пріоритетів формування міського бюджету та плану соціально-

економічного та культурного розвитку міста, проекту міського бюджету; 

- моніторинг виконання бюджету; 

- обґрунтування за поданням виконкому: 

а)  місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених 

законом;  

б) утворення позабюджетних цільових коштів, затвердження положень про ці 

кошти, затвердження звітів про використання зазначених коштів;   

в) отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо 

передачі коштів з міського бюджету;  

г) встановлення для комунальних підприємств  (далі - КП) розміру частки 

прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету; 

- аналіз обґрунтованості тарифів щодо оплати побутових, комунальних та 

інших послуг, які надаються КП  територіальній громаді Бібрки, погодження 

в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та 

організаціями, які не належать до комунальної власності; 

- контроль за виконанням рішень міської ради з питань ефективності 

використання бюджетних коштів; 

- пропозиції міській раді щодо залучення на договірних засадах коштів 

підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, 

розташованих на території міста та коштів населення, а також бюджетних 

коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах 

об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, на заходи щодо охорони 

навколишнього природного середовища; 

- вивчення дотримання зобов’язань щодо платежів до міського бюджету на 

підприємствах і в організаціях, незалежно від форми власності; 

- розгляд інвестиційних проектів, грантів, програм і надання виконавчому 

комітетові і раді висновків і пропозицій 

- підготовка висновків щодо доцільності та економічного обґрунтування в 

сфері проведення тендерів, аукціонів, конкурсів; 



 На всіх засіданнях комісії з питань бюджету, комунальної власності, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики обов’язковою є 

присутність головного бухгалтера Бібрської міської ради.  

 Інші питання, віднесені до компетенції депутатської комісії  з 

повноваженнями у сфері бюджету, комунальної власності, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, визначається 

Положенням(ми) про постійні комісії Бібрської міської ради, затвердженим 

Радою. 

 

Секретар Бібрської міської ради     Н.К.Федущак 


