
ПРОТОКОЛм 27/
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічногорозвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир- Волинської міської ради УП скликання

22.05.2017 р.

Присутні члени комісії:
Коба СЛ.
СавельєвМ.Г.
Принда А.П.
Жук Я.І.

Присутні:
Свідерський О.М., Матвійчук Я.А., Кулікова Л.В., Мороз Р.А., Шибирин ДВ.,
Ліщук І.С., Радкевич С.Л., Фіщук В.С.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року
М913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік».
Інформує:Шибирин Т.В.

.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
10.06.2016року М 8/14«Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки»
Інформує: Мороз Р.А.

. Про громадський бюджет (бюджет участі) міста Володимира -Волинського.
Інформує: Субицька О.М.

4. Різне

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Принду А.П. з
огляду на складення повноважень Жуком Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.



ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» О.

ВИРІШИШ/І: затвердити порядок денний.

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року
ЛёІЗ/З «Про міський бюджет на 2017 рік».

СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка познайомила присутніх з пропозиціями
по видатках міського бюджету.

ГОЛОСУВАЛИ:
по піозіл 1.1
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

по піозіл 2.2.
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» О.

СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В. з інформацією по видатках із власних надходжень
за рахунок перевиконання доходів.

Мороз Р.А., Жук Я.І. Хто розробляв ПКД по ремонтах установ освіти?

Мороз Р.А. Які кошти виділяють на утримання МНВК? Чому там з дітей
збирають кошти?

Коба С.А. Прошу запросити на наступне засідання майстра народної творчості
Анатолія Бойка.

СЛУХАЛИ:Шибирин Т.В. з інформацією по капітальних видатках.
Коба С.А. У нас є необхідність провести ще одну бюджетну комісію.
Савельєв М.Г. Нехай на наступну комісію розпорядники принесуть всі
обґрунтування і матеріали видатків.

Коба С.А. Хто за те, щоб оприлюднити проект рішення, а по освіті дати
додаткові пояснення?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИСТУПИЛИ: Фіщук В.С. з інформацією по ПТМ «Теплокомуненерго».



Коба С.А. Ознайомив присутніх з ситуацією і кошторисною вартістю по інших
містах Волинської області.

2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
10.О6.2016року Ле 8/14 «Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки».

ВИСТУПИЛИ: Шибирин Т.В., яка доповіла, що проект проходить
регуляторний процес. 12 червня відбудуться громадські слухання.

Савельєв М.Г. Скільки коштів втратить міський бюджет В разі прийняття
ЦЬОГО рішення сесією міської ради?

Жук Я.І. Прошу вибрати платників цього податку, які є найбільшими
платниками до міського бюджету по цьому виду податку.

3. Про громадський бюджет (бюджет участі) міста Володимира -Волинського.
ВИСТУПИЛИ: Субицька О.М., яка ознайомила присутніх з проектом

рішення. «

ГОЛОСУВАЛИ ( з доповненнями):
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» О.

4. Різне.
У різному депутат Радкевич С.Л. висловив прохання припинити фінансування і

підготовчі роботи по капітальному ремонту вул. Небесної Сотні.
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Секретар Принда А.П.


