
 
 

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 01.03.2018 року     № 60 

 

Про проведення головними 

розпорядниками бюджетних 

коштів публічного представлення 

інформації про виконання міського 

бюджету за 2017 рік 
 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, 

наказу Міністерства фінансів України 01.12.2010 № 1489 «Про затвердження 

Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів 

державного бюджету інформації про бюджет», керуючись пунктом 20 частини 

четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

1. Провести 15 березня 2018 року публічне представлення головними 

розпорядниками бюджетних коштів інформації про виконання міського 

бюджету за 2017 рік (регламент проведення додається); місце проведення – 

виконавчий комітет Коростенської міської ради (великий зал) по вул. 

Грушевського, 22, час проведення - початок о 10:00. 

            

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, визначеним в рішенні 

Коростенської міської ради від 22 грудня 2016 року № 482 «Про міський 

бюджет на 2017 рік» (зі змінами), забезпечити: 

1) публічне представлення інформації про виконання міського бюджету 

за 2017 рік під час якого, зокрема, мають бути висвітлені обсяги видатків 

головного розпорядника, проаналізовано їх використання за бюджетними 

програмами, які характеризують пріоритетні напрями діяльності головного 

розпорядника, із зазначенням досягнутих результатів у звітному періоді;  

2) публікацію у термін до 07 березня 2018 року на своїх сайтах (у разі 

відсутності власного сайту – на сайті Коростенської міської ради) інформації 

про  виконання міського бюджету за бюджетними програмами та показниками, 

бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням Коростенської міської 

ради від 22 грудня 2016 року № 482 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі 

змінами), відповідно до вимог та за формою, встановленими наказом 

Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489 «Про затвердження 
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Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів  

державного бюджету інформації про бюджет».   

 

3. Керівникам виконавчих органів Коростенської міської ради – головних 

розпорядників бюджетних коштів особисто прийняти участь у публічному 

представленні інформації про виконання міського бюджету за 2017 рік. 

 

4. Відділу інформаційно-консультаційного забезпечення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради (Гречко О.П.): 

1) у термін до 03 березня 2018 року розмістити повідомлення про 

проведення публічного представлення інформації про виконання міського 

бюджету за 2017 рік в засобах масової інформації та на офіційному сайті 

Коростенської міської ради; 

2) запросити для участі у публічному представленні представників 

засобів масової інформації, громадських організацій  та політичних партій.  

  

5. Відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради (Заєць 

О.К.) запросити  для участі у публічному представленні депутатів 

Коростенської міської ради. 

 

6. Керуючому справами виконкому Коростенської міської ради (Охрімчук 

А.В.) забезпечити підготовку залу для проведення публічного представлення та 

його технічне оснащення. 

 

7. Організацію виконання даного розпорядження покласти на заступників 

міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

В.Москаленко 

 
 

                                                                                  

                                                                                         Заступник міського голови                                                  

                                                                                                                                        О.Ясинецький 

                                                                                                     Начальник фінансового управління 

                                                                                                                                       Л.Щербанюк                                                                  

                                                                                                  Керуючий справами виконкому 

                                                                                                                                      А.Охрімчук 

                                                                                                  Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                           Т.Камінська 
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                                                                                                    Додаток 

до розпорядження міського голови 

                                                                                 від 01.03.18р. № 60 
 

 

Регламент  

проведення публічного представлення головними розпорядниками 

бюджетних коштів інформації про виконання міського бюджету  

за 2017 рік  

 

№ 

з.п. 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів Тривалість 

виступу, хвилин 

1. Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської 

міської ради 

20 

2. Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

20 

3. Відділ культури та туризму виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

15 

4.  Виконавчий комітет Коростенської міської ради 20 

5. Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

20 

6. Управління економіки виконавчого комітету 

Коростенської міської ради   

10 

7. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

10 

8. Фінансове управління виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

5 

 Загальна тривалість публічного представлення  

 

2 години  

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                            А.Охрімчук                                      
 

 

                                                                                                       


