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УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
МІСТО НІЖИН
М І С Ь К И Й  Г О Л О В А  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  31 серпня  2018  р.               м. Ніжин                                   № 215


Про створення робочої групи
з питань формування проекту
бюджету міста Ніжина на 2019 рік.

Відповідно до статей 42, 59, 61 , 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, статті 38 Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області VII скликання, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області VII скликання від 11 серпня 2016 року №220,  з метою упорядкування процесу формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, на виконання рішення  Ніжинської міської ради  від 30-31 березня 2016 року № 7-9/2016 «Про Бюджетний регламент Ніжинської міської ради VII скликання»:

1. Створити робочу групу щодо формування  проекту бюджету міста Ніжина на 2019 рік у складі згідно з додатком.

2. Голові робочої групи (Писаренко Л.В.) залучати до роботи групи спеціалістів структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, самостійних управлінь та відділів міської ради, керівників та спеціалістів бюджетних установ, комунальних підприємств та установ, відповідальних за надходження до бюджету, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. 
  
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Міський голова                                                А.В.Лінник





Подає:

Начальник  фінансового управління                                   Л.В.Писаренко


Погоджує:

Начальник  відділу юридично -                                           В.О. Лега 
кадрового забезпечення             



























                                                          
                                                                     



                                                                    
                                                                   Додаток 
                                           до розпорядження міського голови
                                               від 31 серпня 2018 року №  

               
                          Склад робочої групи 
щодо формування  проекту бюджету міста Ніжина на 2019 рік 

1. Писаренко Л.В. – голова робочої групи, начальник фінансового управління міської ради;
          2. Мамедов В.Х.  – заступник голови робочої групи, голова постійної   комісії міської ради з  питань  соціально – економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та  бюджету;
          3. Фесюн В.Є. – секретар робочої групи, головний спеціаліст-економіст бюджетного відділу фінансового управління міської ради;

          Члени робочої групи:

          4. Фурса М.Б. – заступник начальника фінансового управління – начальник бюджетного відділу;
          5. Шубіна Н.Ф. – начальник відділу планування доходів та аналізу виконання бюджету фінансового управління;
          6. Гавриш Т.М. – начальник відділу економіки виконавчого комітету міської ради;
           7. Деркач А.П. – голова постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інвестиційного розвитку міста та децентралізації;
          8. Онокало І.А. - голова постійної комісії міської ради з майнових та житлово-комунальних питань, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища;
           9. Король В.С. -  голова постійної комісії міської ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї та молоді, фізичної культури і спорту;
          10. Щербак О.В. - голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики, свободи слова та зв’язків з громадськістю;
          11. Тимошик Д.М. – депутат міської ради;
          12. Хоменко Ю.В. -  депутат міської ради;
          13. Сліпак А.І. - депутат міської ради;
          14. Чернишева Л. О. - депутат міської ради;
          15. Шалай І.В. - депутат міської ради;
          16. Гомоляко А.О. - депутат міської ради;
          17. Дорохін В.Г. – голова громадської ради;
          18. Кулікова І.Ю. – голова вуличного комітету №28.                


