
ПРОТОКОЛ .М
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир-Волинськоїміської ради УП скликання

від 15.06.2017

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

Присутні: депутати Володимир-Волинської міської ради Тимосевич О.О.,
Мороз Р.А.; Радкевич С.Л.

Запрошені: Свідерський О.М., Матвійчук Я.А., Шибирин Т.В., Субицька О.М.,
Фіщук ВС., Пропька Л.С., Антоненко Н.И., Прогнюк Н.Т., Ліщук І.С.,
Петрук В.М., Боюн В.В.

Порядок денний: ...о

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016МІЗ/З «Про міський
бюджет на 2017 рік».
2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10.06.2016 ІЧ`98/ 14
«Про встановлення податку на нерухомеМайно, відмінне від земельної ділянки».
3. Про прийняття делегованих повноважень з медичного обслуговування
населення Володимир-Волинського району.
4. Про погодження звітів про експертно-грошову оцінку, затвердження вартості,
стартової Ціни на продаж у власність земельних ділянок
несільськогосподарського призначення.
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2014 М940/7 «Про
програму сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків та органів самоорганізації населення у м. Володимирі-Волинському на
2015 - 2017 роки».6. Про приєднання до Європейської ініціативи «Мери за економічне зростання».
7. Про план роботи міської ради на П півріччя 2017 року.
8. Про затвердження розпоряджень міського голови, першого заступника міського
голови, виданих у міжсесійний період.
9. Різне

СЛУХАЛИ: голову комісії, який запропонував доручити виконання обов'язки
секретаря на даному засіданні СавельєвуМ.Г. у порядку черговості.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» 0;
«УТРИМАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» О.

УХВАШ/ІЛИ: покласти виконання обов”язків секретаря на даному засіданні на
заступника голови комісії СавельєваМ.Г.



СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» 0;
«УТРИМАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАШЛ» 0.
УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 МЦЗ/З «Про
міський бюджет на 2017 рік».
СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу виконавчого комітету Володимир-
Волинської міської ради Шибирин Т.В., яка ознайомила присутніх з пропозиціями
(додаються).
Розгляд пункту 1. «Зміни за субвенціями з інших місцевих бюджетів»
Пропозицій щодо змін та доповнень до запропонованого проекту рішення не
надходило.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» О;

«УТРИТХ/ІАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАРПЧІ» 0. “`

УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 1. пропозицій до проекту рішення Володимир-
Волинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 М913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік» на чергову сесію з
позитивним висновком.

Розгляд пункту 2. «Зміни за власними джерелами міського бюджету (від
перевиконання доходів)»
СЛУХАЛИ: депутата Радкевича С.Л., який запропонував повернутися до розгляду
питання щодо виділення коштів на реконструкцію вулиці Небесної Сотні та Князя
Василька, з якого комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності на попередньому своєму
засідання рішення не прийняла. Сергій Леонідович нагадав, що за його
депутатським запитом, який був схвалений на одній з попередніх сесій міської
ради, головному архітектору міста доручено врахувати у час розробки проекту з
реконструкції згаданих вулиць влаштування місць для паркування автотранспорту
з боку приміщення РДА. У дійсності ж проект, на реалізацію якого
виділятимуться кошти на черговому засіданні міської ради, не врахуває цієї
вимоги. Радкевич С.Л. запропонував не виділяти на реконструкцію вулиць
Небесної Сотні та Князя Василька 655 і 342578 тисяч гривень відповідно.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С.А., який поставив на голосування
пропозицію фінансового відділу виконавчого комітету Володимир-Волинської
міської ради щодо виділення 655,0тис.грн на реконструкцію вул. Небесної Сотні і
342,578тис.грн. на реконструкцію вул. Кн.Василька.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» О; «ПРОТИ» 0;
«УТРИМАЛИСЯ» 4; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАНІ-П» О.



УХВАЛИЛИ: не рекомендувати Володимир-Волинській міській раді виділення
коштів для реконструкції вулиць Небесної Сотні та Князя Василька за
запропонованими проектами.

СЛУХАЛИ: члена комісії, депутата Жука Я.І., який запропонував не виділяти
4,З35тис.грн. на технічний нагляд з реалізації проекту «Капітальний ремонт
огорожі ДНЗ 1191 «Дзвіночок».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 1; «ПРОТИ» 1;
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 2; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАНРП» О.

УХВАЛИЛИ: не підтримувати пропозицію депутата Жука Я.І.

СЛУХАЛИ: першого заступника міського голови Матвійчука Я.А., який
запропонував кошти, що не будуть спрямовані на реконструкцію вулиць Небесної
Сотні та Князя Василька повернути на видатки з поточного ремонту вулиць, з
яких їх було знято.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С .А., який запропонував підтримати
пропозицію першого заступника міського голови щодо повернення коштів на
фінансування поточного ремонту вулиць, з яких їх було знято.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» 0;
«УТРИМАЛИСЯ» 0; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати Володимир-Волинській міській раді кошти, що
вивільняються у зв'язку із відмовою від реконструкції вулиць Небесної Сотні та
Князя Василька, повернути на фінансування поточного ремонту вулиць, з яких їх
було знято.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував затвердити пункт 2 в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 3; «ПРОТИ» 1;

«УТРИМАЛИСЯ» 0; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: не рекомендувати п. 2. пропозицій до проекту рішення Володимир-
Волинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 М913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік» (з прийнятими змінами) на
чергову сесію з позитивним висновком.

Розгляд пункту 3. «Перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу
видатків (за власними джерелами міського бюджету)»
СЛУХАЛИ: члена комісії, депутата Жука Я.І., який запропонував не виділяти
141,050тис.грн. на капітальний ремонт прибудинкової території та огорожі
стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру на
вул. Привокзальна, 20 у м. Володимирі-Волинському.



ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 3; «ПРОТИ» 1;

«УТРИМАЛИСЯ» 0; «ВПЗ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: не рекомендувати Володимир-Волинській міській раді виділення
коштів на видатки «Капітальний ремонт прибудинкової території та огорожі
стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру на
вул. Привокзальна, 20 у м. Володимирі-Волинському» у сумі 141 ,050тис.грн.

СЛУХАЛИ: депутата Вірковського ВП., який наголосив, що виділення коштів на
реконструкцію котельні по вулиці Котляревського, 10к, можливе лише у випадку
перегляду тарифів для споживачів теплової енергії.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С.А., який поставив на голосування виділення
коштів у сумі 550,1З4тис.грн. на капітальний ремонт котельні по
вул. Котляревського, 1Ок.
ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 3; «ПРОТИ» 0;
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 1; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАНІ-П» О.

УХВАЛИЛИ: не рекомендувати Володимир-Волинській міській раді виділити
кошти на видатки «Капітальний ремонт котельні по вул. Котляревського, 10к
(частково, загальна сума 700000грн)» у сумі 550,134тис.грн.

СЛУХАЛИ: депутата Радкевича С.Л., який запропонував не виділяти кошти на
придбання вантажного автомобіля лісовоза-маніпулятора для ТКЕ, так як на його
думку видатки з утримання такого транспортного засобу будуть перевищувати
користь з нього.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С.А., який поставив на голосування виділення
600,Отис.грн. на придбання вантажного автомобіля лісовоза-маніпулятора для
ТКЕ.

і

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» З; «ПРОТИ» О;

«УТРИМАЛИСЯ» 1; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАЬПП» 0.
УХВАЛИЛИ: не рекомендувати Володимир-Волинській міській раді виділити
кошти у сумі 60О,Отис.грн. на придбання вантажного автомобіля лісовоза-
маніпулятора для ТКЕ.

СЛУХАЛИ: першого заступника міського голови Матвійчука Я.А., який
запропонував кошти, що не будуть спрямовані на капітальний ремонт
прибудинкової території та огорожі стаціонарного відділення для постійного
проживання територіального центру на вул. Привокзальна, 20 у м. Володимирі-
Волинському у сумі 141,О50тис.грн. і 60,Отис.грн., які залишаються після
повернення видатків на раніше запланований поточний ремонт вулиць міста,
повернути до програми сприяння діяльності об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення у м. Володимирі-
Волинському на 2015 - 2017 роки.



ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С.А., який запропонував підтримати
пропозицію першого заступника міського голови щодо повернення коштів до
програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків та органів самоорганізації населення у м. Володимирі-Волинському на
2015 - 2017 роки в частині сум 141,050тис.грн. і 60,0тис.грн..
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» 0;
«УТРИМАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАШП» 0.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати Володимир-Волинській міській раді кошти у сумі
201,050тис.грн. повернути до програми сприяння діяльності об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення у
м. Володимирі-Волинському на 2015 - 2017 роки.

СЛУХАЛИ: заступника головного лікаря Володимир-Волинського ТМО
БоюнаВ.В., який запропонував частину коштів, які залишаються після
повернення видатків на раніше запланований поточний ремонт вулиць міста, у
сумі 30,0тис.грн., спрямувати на фінансування видатків з придбання памперсів
для інвалідів, які проходять лікування у стаціонарному відділенні лікарні. *в

ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С.А., який запропонував підтримати
пропозицію щодо виділення 30,Отис.грн. на фінансування видатків з придбання
памперсів для інвалідів, які проходять лікування у стаціонарному відділенні
лікарні.
ГОЛОСУВАІП/І:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» 0;
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0 ; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАШЧІ» О.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Володимир-Волинській міській раді кошти у сумі
30,0тис.грн. спрямувати на фінансування видатків з придбання памперсів для
інвалідів, які проходять лікування у стаціонарному відділенні лікарні.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував затвердити пункт З в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» З; «ПРОТИ» 1;
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: не рекомендувати п. 3. пропозицій до проекту рішення Володимир-
Волинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 Л913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік» (з прийнятими змінами) на
чергову сесію з позитивним висновком.

Розгляд пункту 4. «Зміни за власними джерелами міського бюджету (від
перевиконання доходів спеціальногофонду (бюджету розвитку))»
Окрім зазначених вище змін та пропозицій до зазначеного пункту не надходило.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував затвердити пункт 4 в
цілому.



ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» 0;
«УТРИМАЛИСЯ» 0; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 4. пропозицій до проекту рішення Володимир-
Волинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 Л913/3 «Про Міський бюджет на 2017 рік» (з прийнятими змінами) на
чергову сесію з позитивним висновком.

Розгляд пункту 5. «перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу
видатків (за власними джерелами спеціального фонду (бюджету розвитку)
міського бюджету)»
Окрім зазначених вище змін та пропозицій до зазначеного пункту не надходило.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував затвердити пункт 5 в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» З; «ПРОТИ» О;

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 1; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» О.

УХВАШ/ІЛИ: не рекомендувати п. 5. пропозицій до проекту рішення Володимир-
Волинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 М913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік» (з прийнятими змінами) на
чергову сесію з позитивним висновком.

2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10.06.2016
.1Ч`98/14 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки».
СЛУХАЛИ: депутата Мороза Р.А.,: який ознайомив присутніх із запропонованою
редакцією рішення, а також із протоколом громадських слухань, які у межах
розгляду регуляторного питання, були проведені у місті. Руслан Андрійович
запропонував встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки у межах 0,2% мінімальної заробітної плати як для юридичних осіб, так і

для фізичних осіб-підприємців.
ВИСТУГП/ІЛИ:
1. депутат Радкевич С.Л., який повідомив, що згаданий податок у розвинених
країнах є бюджетоутворюючим і запровадження його на рівні 0,2% мінімальної
заробітної плати призведе до суттєвих втрат міського бюджету. Сергій
Леонідович запропонував встановити податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки у розмірі 0,5% мінімальної заробітної плати як для юридичних
осіб, так і для фізичних осіб-підприємців.
2. заступник міського голови Кулікова Л.В. підтримала пропозицію депутата
Радкевича С.Л. і повідомила, що найнижча ставка зазначеного податку, яка не
призведе до втрат міського бюджету є 0,45% мінімальної заробітної плати.
3. голова комісії Коба С.А. погодився, шо зменшувати податковий тиск на
підприємців слід проводити обов'язково, особливо, якщо рівень податку може
корегувати міська рада, у той же час комісія з питань бюджету не може опустити
втрат міської казни, до якої може призвести зниження відсоткової ставки податку
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на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Сергій Анатолійович
запропонував винести на розгляд чергової сесії міської ради усі запропоновані
відсоткові ставки і запропонувати усьому складу депутатського корпусу
вирішувати його її розмір.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» О;

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» О.

УХВАЛИЛИ: не прийнявши одностайного рішення, рекомендувати черговій сесії
Володимир-Волинської міської ради визначитися з розміром податку на нерухоме
Майно, відмінне від земельної ділянки шляхом голосування, обираючи його серед
О,2%, О,3%, О,4%; 0,45% і О,5%.

3. Про прийняття делегованих повноважень з медичного обслуговування
населення Володимир-Волинськогорайону.
СЛУХАЛИ: заступника головного лікаря Володимир-Волинського ТМО
Боюна В.В., який ознайомив присутніх зі змістом питання.
Пропозицій щодо змін та доповнень до запропонованого проекту рішення не
надходило. '“`

ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С.А. запропонував рекомендувати
запропонований проект рішення до розгляду на черговій сесії Володимир-
Волинської міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» О;

«УТРІ/ПХ/ІАЗП/ІСЯ»О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: винести питання «Про прийняття делегованих повноважень з
медичного обслуговування населення Володимир-Волинського району» на
чергове засідання Володимир-Волинської міської ради для прийняття
позитивногорішення.

4. Про погодження звітів про експертно-грошову оцінку, затвердження
вартості, стартової Ціни на продаж у власність земельних ділянок
несільськогосподарського призначення.
СЛУХАЛИ:ПроЦЬку Л.С., яка ознайомила присутніх зі змістом питання.
Пропозицій щодо змін та доповнень до запропонованого проекту рішення не
надходило.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С .А. запропонував рекомендувати
запропонований проект рішення до розгляду на черговій сесії Володимир-
Волинської міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» О;

«УТРИМАЛИСЯ» 0; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» О.

УХВАЛИЛИ: винести питання «Про погодження звітів про експертно-грошову
оцінку, затвердження вартості, стартової Ціни на продаж у власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення» на чергове засідання Володимир-
Волинської міської ради для прийняття позитивного рішення.
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5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2014 Л`240/7 «Про
програму сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків та органів самоорганізації населення у м. Володимирі-Волинському
на 2015 - 2017 роки».СЛУХАЛИ: Фіщука ВС., який ознайомив присутніх зі змістом питання.
Пропозицій щодо змін та доповнень до запропонованого проекту рішення не
надходило.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба СА. запропонував рекомендувати
запропонований проект рішення до розгляду на черговій сесії Володимир-
Волинської міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» 0;
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: винести питання «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2014 М940/7 «Про програму сприяння діяльності об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення у м. Володимирі-
Волинському на 2015 - 2017 роки» на чергове засідання Володимир-Волинської
міської ради для прийняття позитивного рішення. й

6. Про приєднання до Європейської ініціативи «Мери за економічне
зростання».
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка ознайомила присутніх зі змістом питання.
Пропозицій' щодо змін та доповнень до запропонованого проекту рішення не
надходило.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С .А. запропонував рекомендувати
запропонований проект рішення до розгляду на черговій сесії Володимир-
Волинської міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» О;

«УТРИМАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАЬШІ»О.

УХВАЛИЛИ: винести питання «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2014 М94О/7 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Мери за
економічне зростання» на чергове засідання Володимир-Волинської міської ради
для прийняття позитивного рішення.

7. Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2017 року.
СЛУХАЛИ: Ліщук І.С., яка ознайомила присутніх з переліком питань, що
пропонуються для обов'язкового розгляду у П півріччі 2017 року.
Пропозицій щодо доповнень до запропонованого проекту рішення не надходило.
ВИСТУПИЛИ: голова комісії Коба С.А. запропонував рекомендувати
запропонований проект рішення до розгляду на черговій сесії Володимир-
Волинської міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» О;

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
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УХВАЛИЛИ: винести питання «Про план роботи міської ради на П півріччя 2017
року» на Чергове засідання Володимир-Волинської Міської ради для прийняття
позитивного рішення.

8. Про затвердження розпоряджень міського голови, першого заступника
міського голови, виданих у міжсесійний період.
СЛУХАЛИ: Ліщук І.С., яка ознайомила присутніх розпорядженнями міського
голови, першого заступника міського голови, виданих у міжсесійний період.
Поінформувала, що перший заступник видає розпорядження, що виносяться на
затвердження радою у випадках, коли міський голова перебуває у відпустці.
Пропозицій щодо змін та доповнень до запропонованого проекту рішення не
надходило.
ВИСТУІП/ІЛИ: голова комісії Коба С.А. запропонував рекомендувати
запропонований проект рішення до розгляду на черговій сесії Володимир-
Волинської міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4; «ПРОТИ» О;

«УТРИМАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАШЧІ» О. “`“

УХВАЛИЛИ: винести питання «Про затвердження розпоряджень міського
голови, першого заступника міського голови, виданих у міжсесійний період» На
чергове засідання Володимир-Волинської міської ради для прийняття
позитивногорішення.

9. Різне.
/Питання, що обговорювалися депутатами на голосування не виносилися і рішень

з них не приймалося.
' '

Голова комісії

Секретар засідання СавельєвМ.Г


