
 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.06.2017                                                                                               № 60 

 

 

Про  комісію  з  питань   наповнення та здійснення аналізу виконання доходної 

і видаткової  частин бюджету Пирятинської  міської об’єднаної  територіальної  

громади 

 

 

Відповідно до статей 27, 28, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, з метою забезпечення повноцінної роботи по 

належному наповненню та  здійснення аналізу виконання доходної і видаткової  

частин бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної  громади у 

2017 році, стабільного функціонування бюджетної системи громади:   

1. Утворити комісію з  питань  наповнення, здійснення  аналізу виконання 

доходної та видаткової  частин бюджету Пирятинської  міської об’єднаної  

територіальної  громади (далі – Комісія) у складі, що додається. 

2. Затвердити Положення про Комісію, що додається. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                                        Розпорядження  

                                                                                        міського голови  

                                                                                        16.06.2017 № 60 

 

Склад 

комісії  з  питань   наповнення та здійснення аналізу виконання доходної і 

видаткової  частин бюджету Пирятинської  міської об’єднаної  територіальної  

громади 

 

Рябоконь 

Олексій Петрович 

 

- міський  голова, голова  Комісії 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, заступник 

голови Комісії   

 

Кеда  

Світлана Юріївна 

- начальник фінансового управління виконкому 

міської  ради, секретар Комісії 

 

Члени Комісії: 

 

Коломієць  

Ірина Петрівна 

- заступник начальника - начальник 

Пирятинського відділення  Лубенської ОДПІ 

ГУ ДФС в Полтавській  області (за згодою) 

 

Соловйов  

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської  ради 

 

Стадник 

Євгеній Васильович 

- начальник відділу з земельних та  екологічних 

питань виконкому міської ради 

 

Тараненко  

Любов Миколаївна 

- провідний спеціаліст з економічних питань  

відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради   

 

Троян 

Наталія Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу економічного 

прогнозування виконкому міської ради 

 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку  та 

звітності виконкому міської ради 

 

Керуючий  справами 

виконкому міської ради                                                       Л.В. Кочур 



                                                                                       

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                                        Розпорядження  

                                                                                        міського голови  

                                                                                        16.06.2017 № 60 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з  питань наповнення та здійснення аналізу виконання доходної і 

видаткової  частин бюджету Пирятинської  міської об’єднаної  територіальної  

громади 
 

 

1. Комісія з  питань   наповнення та здійснення аналізу виконання 

доходної і видаткової частин бюджету Пирятинської  міської об’єднаної  

територіальної  громади (далі - Комісія) створюється для координації діяльності   

підприємств, установ і організацій, спрямованої на повноту мобілізації податків 

та зборів до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

визначення спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел для його 

наповнення, а також проведення постійного моніторингу використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями 

міського голови, рішеннями сесії міської ради та виконавчого комітету, іншими  

нормативно-правовими  актами, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Комісії є: 

вивчення питання наповнюваності бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

аналіз стану виконання суб’єктами господарської діяльності заходів щодо 

наповнення дохідної частини бюджету; 

визначення спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел 

наповнення бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

та погашення заборгованості із сплати платежів до нього. 

здійснення контролю за цільовим, ефективним та своєчасним (відповідно 

до затверджених планових асигнувань) використанням коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: 

здійснювати моніторинг щодо надходжень платежів до бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

залучати до участі в роботі працівників структурних підрозділів 

виконкому міської ради, територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які є фахівцями з питань, 

що належать до її компетенції; 



одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради, територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій 

інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань; 

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних 

підрозділів виконавчого комітету Пирятинської міської ради, територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників організацій, 

підприємств та установ з питань, що належать до її компетенції. 

5. Комісія затверджується розпорядженням міського голови. Ії очолює 

міський голова. 

6. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у 

разі необхідності, однак не рідше одного разу на  квартал. 

7. Засідання Комісії веде її голова, у разі його відсутності - заступник 

голови Комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її складу. 

8. Комісія в межах наданих повноважень приймає рішення. Рішення 

Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується 

головуючим та секретарем. 

 

 

 

 

Керуючий  справами  

виконкому сякої ради                                                           Л.В.Кочур 

 


