
ПРОТОКОЛ Лз56
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльностіВолодимир- Волинської міської ради УП скликання

28.02.2018 р. 16.00 год.

Присутні члени комісії:
Коба С.Л.
СавельєвМ.Г.
Принда А.П.
Гудим А.Б.
Венгер О.М.

Запрошені:Матвійчук Я.А., Фіщук В.С., Шибирин Т.В., Ліщук І.С.

Порядок денний:
1. Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати,якийвраховується при визначенні вартості будівництва об'єктів по містуВолодимиру-Волинському.
Інформує: Фіщук В.С.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 рокуЛ922/6 «Про міський бюджет на 2018 рік»
Інформує:Шибирин Т.В.

3. Різне

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретаря засідання Савельєва М.Г. зогляду на складення повноважень Жуком Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.

«УТРИІУІАШ/ІСЯ» 0.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.ВИСУПИЛИ: Коба С.А. прошу проголосувати, хто за даний порядок денний?ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.



і

«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.

1. Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати,який
враховується при визначенні вартості будівництва об”єктів по місту
Володимиру-Волинському.

СЛУХАЛИ: Фіщука В.С., який ознайомив присутніх з проектом рішення по
суті. проінформував, що в профільному Міністерстві наказом визначена
вартість заробітної плати в проектно-кошторисній документації на
будівництво від 5500 до 7800. Провівши обрахунки, управління пропонує
встановити заробітну плату в будівництві на рівні 6317 грн.
Савельєв М.Г. Якщо зараз сесія затвердить розмір такої заробітної плати, то
в наявні ПКД підрядчики вкладуться чи треба буде все міняти?
Коба С.А. Чи є інформація по інших містах?
Венгер О.М. А з чим пов'язане галузеве підняття прожиткового мінімуму?
Коба С.А. Які ще, окрім ПТМ, комунальні підприємства працюють по
галузевій Угоді?
Венгер О.М. А в Нововолинську сьогодні сесія, то вони це питання вчора
тільки внесли?
Матвійчук Я.А. Підтримка даного проекту - це вольове рішення, тому щоб
не затягувати 2 місяця на приведення у відповідність документів, прошу
підтримати.
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Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року
М922/6 «Про міський бюджет на 2018 рік»

СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка ознайомила присутніх з додатковими
пропозиціями,які надійшли від головних розпорядників, по проекту
рішення( додаються).
Венгер О.М. А що з підключенням газової котельні на вул. Устилузькій, 18?
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.



«УТРИМАШ/ІСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: прийняти дане доповнення до проекту рішення для винесення
на сесію з позитивним висновком.

1. Різне

У «різному» депутат Венгер О.М. запитав, чи буде на цій сесії
прийматись рішення по збі шенню тарифів на перевезення?
Депутат Гудим А.Б. п ка вся, що з надбавками педагогам за
престижність?

Г

Голова комісії С.А.Коба

Секретар комісії М.Г.Савельєв


