
У країна
Вінницька область 

Вінницький район
ДОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Засідання постійної комісії міської ради з питань планування фінансів і 
бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади

ПРОТОКОЛ №17

Від «24» листопада 2021 року 15.00

Членів комісії 5 чол.
Присутніх ___чол.:
1 • Л  и’У))'П Аї/'Ь у#’ X )
2. {. і т т м м . у ,
3. {<?, <//. 

б!

Відсутніх  £/ЧОЛ.
З них :
у відрядженні ___чол.
у відпустці  чол.
хворі  чол.
з невідомих причин ___чол.

Запрошені: Волинський С.О., Шафранський П.П., Потучек-Запольський Є.М., Лабенко 
Є.М., Недошовенко О.В., Ткачук В.В., Коріненко В.В.

Г оловуючий 
Секретар

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської 

міської територіальної громади до 2030 року
Доп.Лабенко Є.М. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного 

планування
2. Про внесення змін до бюджету Погребищенської міської територіальної громади на 2021 

рік
Доп. Недошовенко О.В. -  начальник фінансового управління міської ради.
3. Про списання безнадійної дебіторської заборгованості по АК «АПБ «Україна»
Доп. Недошовенко О. В. -  начальник фінансового управління міської ради.
4. Про Міську цільову програму соціального захисту жителів Погребищенської міської 

територіальної громади на 2022 рік.
Доп.Ткачук В.В. -  начальник управління соціального захисту населення міської ради.
5. Про Програму профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території 

Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
Доп.Коріненко В.В. -  начальник управління з питань оіситлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, управління 
комунальною власністю, містобудування та архітектури -  головний архітектор 
Погребищенської міської ради.

6. Звіт голови постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку 
територіальної громади Медика І.В. про роботу комісії за період з грудня 2020 року.

7. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік.
ДопМедик І. В. -голова постійної комісії.
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СЛУХАЛИ:
1. Про План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської 

міської територіальної громади до 2030 року
Доп.Лабенко Є.М. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного

планування
ВИСТУПИЛИ:
с/С а д и л о  и л д с ш .д  н е г іг

Результати
голосування: с/СрІі^ / г п ^ /  ъё'1ВЖ£В>
____________ </£/• [У~

/Ж /У  £ ^Ґ7 7 ^С /С і С е ш /  ҐД  У '-
Ш Г

Щ -
СЛУХАЛИ:
2. Про внесення змін до бюджету Погребищенської міської територіальної громади на 2021 

рік».
Доп.Недошовенко О.В. - начальник фінансового управління міської ради.
ВИСТУПИЛИ: ,

ш ш и п  М .(Ш М Н іа д  Ґ р ж т с г м к ш )____________
М щ спЬп2м ад  ілмлт од ДуДусіж

1РТШЙЛИ: / <У

З и ^ 'Ж -Д Ї - (Н> н З о Д т и Д П /П Д
_ к щ м щ . >г  -ь/2/?ЛВДІ£?&- л^ /2—

■'’М ? /Я ІВД  г и ^ \ Ж е? ВС/ УНФуУЖІД’Ж ДД
Ф Д Д Д  Д УЛ ’ ж ф  Л /^ Й У //У  /Ж ЯФ Д Д їЖ ж  ДДДЖ  , У¥О/ОРВ’ -У0̂  /як. клі^ /ат ^ идд дгжджшж тдЖжл /Ж -ж  ,Д Д  Ф Ж о ш ж  / Ж  , 
Ф Ф Д  б  ЧЖс /сДі /■

/гД /Ш Д д /ір а  < $й£
о

ДЛЯ С Ф Ф '-сД ^ /Д/Д/УУ\
П 'Ґ іт 'Ш а : Ф /Ж Ж ЛФ Г4Д /ж Ш £/:/У /€Л

Результаті т п ' ~ . V
голосування: Ж ДаДДДВЩ УДшФВ/) СП-РУ ЯСС
___________ іУ /ш ш м Ъ 1ш с£? Л а д  °ш

їУ С & еідргш срргиггґ О , У /. Шг
СЛУХАЛИ:

З.Про списання безнадійної дебіторської заборгованості по АК «АПБ «Україна» 
Доп.Недошовенко О.В. —начальник фінансового управління міської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Жвроіежрбєжжо О. £  -  жалсшд/чдгж сю /м аасд ^п  уша&Жм/мо
ВИРІШИЛИ:

б/[/Є (Д  МНЄНДсМ Д і Ж  А //Ґ Ж /Д О Ґ  ДЖЖгҐіУР/ФКІЮб
У. 7ГЛ *

° ./п /л и т т і /ш  г іт ш ж  д ж л /



з

Результати
голосування:

Щ сі
____, у£уу т/рцд:ж > / 2  д?. I й '  =

СЛУХАЛИ:
4.Про Міську цільову програму соціального захисту жителів Погребищенської міської 

територіальної громади на 2022 рік.
Доп.Ткачук В.В. -  начальник управління соціального захисту населення міської ради. 
ВИСТУПИЛИ:

г / Ї Ї ^ Д с Ж  Ш  'З .  — кт С Ь М Ь & еМ С  ґЩ & '£М £/& %0
Ж е ш _ д п и и

ВИРЖІИЛИ: Т  = 7

Я г .г г м м  №

Результати
голосування:

СЛУХАЛИ:
5.Про Програму профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території 

Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
Доп.Коріненко В.В. -  начальник управління з питань житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління 
комунальною власністю, містобудування та архітектури — головний архітектор 
Погребищенської міської ради.

СЛУХАЛИ:
5. Звіт голови постійної комісії з питань планування фшансів і бюджету, соціально-економічного розвитку 

територіальної громади Медика І.В. про роботу комісії за період з грудня 2020 року.

Робота постійної комісії ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного 
розвитку територіальної громади здійснюється на підставі норм Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», регламенту Погребищенської 
міської ради та Положення про комісії Погребищенської міської ради 8 скликання, із 
внесеними до них змінами.

Депутати працюють в комісії на громадських засадах.
До складу постійної комісі з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного 

розвитку територіальної громади входить 5 депутатів міської ради, які представлені різними 
політичними партіями, а саме:

Медик І.В. -  голова комісії ( ПП «Українська стратегія Гройсмана»),
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Бутенко З.М. -  заступник голови коміії (ПП «Слуга народу»),
Плотніченко Н.Д. -  секретар комісії (ПГІ «Європейська солідарність»),
Колотуцький О.Л. -  член комісії (ВО «Свобода»),
Михальченко М.І. -  член комісії (ПП «Європейська солідарність»).

Скликається комісія за потребою, відповідно до плану роботи міської ради, поточних і 
перспективних планів роботи комісії, окремих доручень міського голови, секретаря міської 
ради або у зв’язку з позачерговою сесією ради.

Засідання комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь більшість депутатів від 
загального складу комісії.

Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються 
шляхом поіменного голосування більшістю голосів від складу комісії. Протоколи засідань 
оформляються, як правило, у день роботи комісії і протягом одного-двох днів у сканованому 
вигляді розміщуються на сайті міської ради у розділі «Документи» - «Протоколи постійних 
комісій».

На засідання комісії запрошуються інші особи, присутність яких є доцільною з метою 
отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та 
надання обговорюваному питанню прозорості та відкритості. Отримана інформація 
використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до 
компетенції комісії.

Відповідно до Положення про комісії Погребищенської міської ради, до основних 
повноважень постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально- 
економічного розвитку територіальної громади належить:

1) попередній розгляд та узгодження проектів рішень ради, планів та програм 
соціально-економічного розвитку територіальної громади, міського бюджету, а також 
звітів про їх виконання;

2) погодження проектів усіх нормативно-правових актів ради, які стосуються 
бюджетної сфери діяльності ради, незалежно від суб’єкту їх внесення;

3) здійснення систематичного контролю за виконанням міського бюджету та програм 
соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Основним завданням постійної комісії є участь у бюджетному процесі територіальної 
громади. Комісія вносить пропозиції та розглядає проекти рішень про бюджет, про внесення 
до нього змін, аналізує звіти про виконання бюджету міської територіальної громади та 
фінансування міських бюджетних цільових програм, регулярно проводить моніторинг 
виконання міського бюджету по доходах і видатках, готує висновки з цих питань, виступає з 
доповідями та співдоповідями на сесіях.

За період з грудня 2020 року по жовтень 2021 року включно проведено 16 засідань 
профільної постійної комісії міської ради. Всі засідання проводились відкрито, в їх роботі 
брали активну участь депутати, які входять до її складу, посадові особи міської ради, 
виконавчого комітету, представники установ, організацій та підприємств громади.

За цей час розглянуто 68 питань. За результатами роботи комісії 95 проектів рішень були 
направлені на розгляд та затвердження сесіями міської ради, зокрема: 

про створення фінансового управління міської ради, 
про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік,
затвердження звітів про виконання бюджетів сільських та міської рад за 2020 рік, про 

хід виконання бюджету громади у 2021 році -  30 проектів рішень, 
зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік -  12 проектів, 
затвердження міських цільових бюджетних програм -  18,
затвердження міських програм у новій редакції, внесення до них змін, хід виконання 

програм -  18,
затвердження Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 

2030 року,
затвердження порядків і положень:
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розподілу орендної плати за користування комунальним майном громади; про 
цільовий фонд громади;

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм;
У встановлення місцевих податків і зборів;

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 
підприємств громади,

- створення КУ «Погребищенський центр соціальних служб Погребищенської міської 
ради»,

- про участь у конкурсі обласної Ради «Комфортні громади»,
- затвердження граничних норм витрат на забезпечення харчування учасників спортивних 

заходів,
- встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти.

Постійна профільна комісія здійснює систематичний моніторинг процесу виконання 
бюджету територіальної громади. Слід відмітити активну взаємодію комісії з фінансовим 
управлінням міської ради.

За результами розгляду комісією звіту начальника фінансового управління міської ради 
про виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 
року, проект рішення з цього питання був поданий на розгляд 18 сесії міської ради 8 
скликання від 28.10.2021 року та затверджений рішенням №135-18-8/1715.

Аналіз бюджету за 9 місяців 2021 року дає наступні цифри.
Дохідна частина бюджету Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік зі 

змінами становить 264806,042 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету 
визначені у сумі 249716,764 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 15089,278 
тис. грн.

Власні надходження по доходах загального фонду (без трансфертів) на 2021 рік 
затверджено в сумі 145000,000 тис. грн. За 9 місяців 2021 року надійшло 109117,997 тис. 
грн., планові показники на цей період складають 98754,022 тис. грн., виконання становить 
110,5 %, понад план надійшло 10363,975 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 
року надходження збільшились на 11126,484 тис. грн. (12,7 %).

Основні бюджетоутворюючі податки:
- Податок та збір на доходи фізичних осіб. Річний план складає 74996,738 тис. грн. План 

на 9 місяців 2021 року становить 51390,892 тис. грн., фактично надійшло 55725,264 
тис. грн., що становить 51,1 % власних надходжень.

- Земельний податок та орендна плата за землю. Річний план складає 34315,000 тис. грн. 
План на 9 місяців 2021 року становить 24598,300 тис. грн., фактично надійшло 
29539,111 тис. грн., що становить 27,1 % власних надходжень.

- Податок на нерухоме майно. Річний план складає 1248,600 тис. грн. План на 9 місяців 
2021 року становить 921,750 тис. грн., фактично надійшло 1416,360 тис. грн., що 
становить 1,3 % власних надходжень.

- Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб. Річний план складає 11035,000 тис. 
грн. План на 9 місяців 2021 року становить 8120,750 тис. грн., фактично надійшло 
8955,376 тис. грн., що становить 8,2 % власних надходжень.
Єдиний податок з сільгосптоваровиробників. Річний план складає 17060,000 тис. грн. 
План на 9 місяців 2021 року становить 9260,000 тис. грн., фактично надійшло 
9234,785 грн., що становить 8,5 % власних надходжень.
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Акцизний податок. Річний план складає 4347,000 тис. грн. План на 9 місяців 2021 року 
становить 3058,000 тис. грн., фактично надійшло 2438,437 тис. грн., що становить 
2,2 % власних надходжень.

Видаткова частина:
За 9 місяців 2021 року із бюджету Погребищенської міської територіальної громади по 

загальному фонду проведено касові видатки на суму 166397,185 тис. грн., що становить 86,9 
% плану на цей період.

Із загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і використано -  149030,603 тис. 
грн., або 89,6 % всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з 
нарахуваннями -  136048,681 тис. грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали -  
1305,356 тис. грн., на продукти харчування -  1741,199 тис. грн., соціальні виплати населенню 
-2486,214 тис. грн., на оплату енергоносіїв -  7449,153 тис. грн.

На утримання установ та закладів освіти використано 100943,607 тис. грн., що становить 
91,7 % призначень на відповідний період,;

охорони здоров’я -  11538,215 тис. грн. (88,7%);
соціального захисту та соціального забезпечення -  7575,308 тис. грн. (82,4%);
культури і мистецтва -  8282,664 тис. грн. (93,9 %) %;
фізичної культури і спорту -  1315,214тис. грн. (91,5%) %;
органи місцевого самоврядування -  25309,977 тис. грн. (84,2%);
інші видатки -  11432,2 тис. грн.
Спеціальний фонд
Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2021 року становлять 9625,563 тис. грн., в 

тому числі по галузі «Освіта» - 1877,687 тис. грн., «Охорона здоров’я» - 871,787 тис. грн., 
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 397,151 тис. грн., «Органи місцевого 
самоврядування» - 389,422 тис. грн., «Житлово-комунальне господарство» - 340,340 тис. грн., 
«Економічна діяльність» - 4737,219 тис. грн., «Інші видатки» - 1011,957 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.10.2021 року відсутня.

Постійна комісія бере активну участь у підготовці проектів міських цільових програм, які 
розробляються з метою узгодження роботи відповідних структурних підрозділів ради, 
комунальних закладів, установ та підприємств по напрямах їх діяльності, планування та 
фінансування заходів у кожній з галузей, контролю за виконанням проведених заходів і 
цільовим використанням фінансового ресурсу бюджету громади.

Члени комісії виважено і грунтовно підходять до розгляду кожної програми, вносять 
конкретні уточнення до поданих на комісію проектів рішень та програм в частині їх 
фінансування.

Станом на 01.10.2021 року заходи міських цільових програм на 2021 рік профінансовані в 
таких обсягах:

1. Комплексна цільова програма соціального захисту жителів Погребищенської міської 
територіальної громади на 2021 рік (зі змінами):

- необхідно для реалізації Програми на 2021 рік - 4 516,500 тис.грн.,
- передбачено сесією міської ради фінансування у сумі 3 882,595 тис.грн.,
- профінансовано 2 020,330 тис.грн.
2. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської 

ради Вінницької області на 2021 рік (зі змінами) - відповідно 6 550,000 тис.грн., 5 919,000 
тис.грн. та 3 510,637 тис грн.

3. Програма благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2021 
рік (зі змінами): 5 400,000 тис грн. - 4 510,556 тис грн. - 2 881,992 тис.грн.
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4. Програма забезпечення поховання безрідних та невстановлених померлих осіб 
Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік: заплановано 49,000 тис.грн., 
передбачено 49,000 тис.грн., профінансовано 9,750 тис. грн.

5. Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
на території Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами): 19 
000,000 тис.грн. - 11 450,332 тис.грн. -  4 575,988 тис.грн.

6. Програма розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної 
громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров'я його громадян» на 2021 рік: 44 210,000 
тис.грн. -16 004,007 тис.грн. - 11 799,906 тис.грн.

7. Програма місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки: 511,000 тис.грн. - 50,000 тис.грн. - 50,000 тис.грн.

8. Програма розвитку культури Погребищенської територіальної громади на 2021 - 2022 
роки: 2 493,000 тис.грн. - 364,119 тис.грн. - 364,119 тис.грн.

9. Програма безоплатної правової допомоги населенню Погребищенської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки: 50,000 тис.грн. (фінансування не проводилось).

10. Програма розвитку архівної справи у Погребищенській міській територіальній громаді 
на 2021-2024 роки (зі змінами): 314,016 тис.грн. - 305,016 тис.грн. -222,757 тис.грн.

11. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Погребищенської міської територіальної 
громади на 2021-2024 роки: 663,500 тис.грн. - 153,200 тис.грн. - 144,900 тис.грн.

12. Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів 
усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально- 
технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м.Погребище) ДПРЗ 2 ГУ ДСНС України у Вінницькій 
області на 2021 - 2025 роки (зі змінами): 1 035,000 тис.грн. - 110,000 тис.грн. - 110,000 
тис.грн.

13. Програма розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки: 275,000 тис.грн. - 148,500 тис.грн. - 138,000 тис.грн.

14. Комплексна оборонно-правоохоронна програма Погребищенської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки: 2 346,000 тис.грн. - 178,320 тис.грн. - 120,588 
тис.грн.

15. Програма відзначення нагородою Погребищенської міської ради та її виконавчого 
комітету на 2021-2025 роки: 100,000 тис.грн,- 100,000 тис.грн,- 49,664 тис.грн.

16. Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей Погребищенської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами): 85,000 тис.грн. - 55,000 тис.грн. - 
55,000 тис.грн.

Всього на фінансування заходів програм у 2021 році передбачено 87 598,016 тис.грн., 
станом на 01 жовтня 2021 року за рішеннями сесій виділено 43 279,645 тис.грн., 
профінансовано 26 053,631 тис.грн.

Основною проблемою у роботі з впровадженням цільових програм є недостатній обсяг їх 
фактичного фінансування порівняно із затвердженим. Саме тому для вирішення цього 
питання при затвердженні міських програм, внесенні до них змін, обсяги фінансування варто 
затверджувати, спираючись виключно на реальні та обгрунтовані показники, розрахунки 
головних розпорядників коштів та розробників програм.

Галузеві програми в поточному році приймалися вперше міською радою нового скликання, 
починаючи буквально з самого початку роботи міської ради. В цьому була нагальна потреба. 
Адже, наприклад, комунальні підприємства міської ради уже з перших днів діяльності 
новоствореної ради потребували фінансової підтримки. Так само оперативно, відразу після 
проведення виключно організаційних сесій міської ради, приймалися програми у сферах 
соціального захисту населення та розвитку охорони здоров»я. Протягом року практично всі 
програми уточнювалися, допрацьовувалися, їх функціонал удосконалювався відповідно до 
галузевих потреб і поставлених перед радою завдань.

Постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного 
розвитку територіальної громади брала активну участь в цьому процесі та продовжить
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працювати у такому напрямку і надалі, оскільки функція контролю за ходом та результатами 
виконання і фінансування програм є однією з ключових у повноваженнях комісії. На 
засіданнях у наступому році передбачається систематично заслуховувати інформації 
виконавців про хід реалізації затверджених радою програм та використання бюджетних 
коштів.

Комісія тісно співпрацює з іншими постійними комісіями міської ради з питань, які 
входять до сфери повноважень кількох комісій одночасно. Розгляд проектів рішень, зокрема з 
питань фінансування програм, завжди відбувається з врахуванням рекомендацій та висновків, 
які надходять від комісій галузевого спрямування.

Оптимізувати роботу комісії значною мірою вдалося завдяки тому, що матеріали до 
засідань завчасно надсилались до вивчення членам комісії в електронному вигляді. Це давало 
змогу раціонально витрачати час на предметну роботу з проектами рішень уже на самих 
засіданнях комісії та вносити конкретні і виважені пропозиції щодо питань, які вивчалися.

Члени профільної комісії брали активну участь у роботі пленарних засідань міської ради. 
Протягом звітного періоду вносилися слушні пропозиції та зауваження як до проектів рішень, 
так і до порядку ведення сесій, що дало можливість вчасно доопрацювати деякі питання та 
прийняти по них згодом виважені рішення міської ради.

Підсумовуючи роботу комісії за звітний період, зазначу, що позитивний результат 
досягнуто, завдячуючи злагодженій співпраці всіх членів комісії, їх активній громадянській 
позиції і персональній відповідальності кожного за діяльність бюджетної комісії та міської 
ради в цілому.

Комісія і надалі братиме активну участь у підготовці та реалізації рішень ради, які 
сприятимуть вирішенню важливих питань соціально-економічного розвитку 
Погребищенської міської територіальної громади.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
*  & /

"  с7

Результати
голосування:

./ІС< У 6У/СО с-С/ ‘У-
ґД.с/ -----------------------------------------------------

СЛУХАЛИ:
6. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік. 
ДопМедик І.В. -голова постійної комісії.

План роботи
постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, 

соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2022 рік
І квартал
1 .Про виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 2021 рік.
2.Про уточнення показників бюджету міської територіальної громади на 2022 рік по 

доходах та видатках.



9

З.Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської 
територіальної громади на 2021 рік.

II квартал
І.Про підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за 1 квартал 2022 

року.
2.Про уточнення показників бюджету міської територіальної громадина на 2022 рік по 

доходах та видатках.
III квартал
1 .Про підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за 1 півріччя 2022 

року .
2. Про уточнення показників бюджету міської територіальної громадина 2022 рік по 

доходах та видатках.
3. Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської 

територіальної громади на 2022 рік у 1 півріччі поточного року.
IV квартал
1. Про підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за 3 квартал 2022 

року.
2. Про уточнення показників бюджету міської територіальної громадина на 2022 рік по 

доходах та видатках.
3. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік.
4. Про Комплексну цільову програму соціального захисту жителів Погребищенської 

територіальної громади на 2023 рік.
5. Про Програму соціально-економічного розвитку Погребищенської територіальної 

громади на 2023 рік.
б.Звіт голови постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально- 

економічного розвитку громади про свою роботу, здійснення депутатських повноважень 
членами комісії та про роботу комісії з листопада 2021 року.

7. Про план роботи постійної комісії на 2023 рік.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
_______ / 2 і

V УІУ у ь Ь / т ш .  и  с£гп ґ .п ї ’/а ? ґ  ж /2 \

ж  О  Ж /гЖ

( Ш / г

Результати __ ' /7)
голосування: /Т у  Т ґ-Х У  ^  2̂.
___________ сЖ*-Ж с

б  уС-&£&' У>! Ж ." О7

Голова комісії М едик І.В.

Секретар комісії Плотніченко Н.Д.
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Додаток
до протоколу №______засідання
постійної комісії від 24.11.2021 р.

ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ, 3 МІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖ ЕННЯ
№

п/п
Прізвище, ініціали 

депутата
Зміст пропозицій, змін, доповнень, зауважень

Голова комісії

Секретар комісії

М едик І.В.

Плотніченко Н.Д.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально- 

економічного розвитку територіальної громади 
24.11.2021 р. 15.00

І.Про План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської 
міської територіальної громади до 2030 року

Доп.Лабенко Є.М. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного 
планування

2. Про внесення змін до бюджету Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік
Доп.Недошовенко О.В. -  начальник фінансового управління міської ради.
3. Про списання безнадійної дебіторської заборгованості по АК «АПБ «Україна»
Доп.Недошовенко О.В. -  начальник фінансового управління міської ради.
4. Про Міську цільову програму соціального захисту жителів Погребищенської міської 

територіальної громади на 2022 рік.
Доп.Ткачук В. В. -  начальник управління соціального захисту населення міської ради.
5. Про Програму профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території 

Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
Доп.Коріненко В.В. -  начальник управління з питань оіситлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв ’язку, управління комунальною 
власністю, містобудування та архітектури -  головний архітектор Погребищенської міської 
ради.

6. Звіт голови постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку 
територіальної громади Медика І.В. про роботу комісії за період з грудня 2020 року.

7. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік.
Доп Медик І.В. — голова постійної комісії.

План роботи постійної комісії з питань планування фіїїансів і бюджету, 
соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2022 рік:

I квартал
1. Про виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 2021 рік.
2. Про уточнення показників бюджету міської територіальної громади на 2022 рік по доходах 

та видатках.
3. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської територіальної 

громади на 2021 рік.
II квартал
1 .Про підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за 1 квартал 2022 року.
2.Про уточнення показників бюджету міської територіальної громадина на 2022 рік по доходах 

та видатках.
III квартал
1 .Про підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за 1 півріччя 2022 року
2. Про уточнення показників бюджету міської територіальної громадина 2022 рік по доходах та 

видатках.
3. Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської 

територіальної громади на 2022 рік у 1 півріччі поточного року.
IV квартал
1 .Про підсумки виконання бюджету міської територіальної громади за 3 квартал 2022 року .
2. Про уточнення показників бюджету міської територіальної громадина на 2022 рік по доходах 

та видатках.
3. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік.
4. Про Комплексну цільову програму соціального захисту жителів Погребищенської 

територіальної громади на 2023 рік.
5. Про Програму соціально-економічного розвитку Погребищенської територіальної громади 

на 2023 рік.
6.Звіт голови постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально- 

економічного розвитку громади про свою роботу, здійснення депутатських повноважень 
членами комісії та про роботу комісії з листопада 2021 року.

7. Про план роботи постійної комісії на 2023 рік.


