
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ Л`965

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

Володимир- Волинської міської ради
УП скликання.

18.06.2018 р.

Гірисутчіі члени комісії:
Коба С.А. - голова

комісії, Савельєв МГ., Жук .Я.1., Венгер О.М., Принда А.П.,

Гудим А.Б. - члени
комісії

Кулікова ЛВ.,
_

Запрошені:
Ціибирин Т.В., Лішук І.С., Віслобоков Р.Ю., Петрук В.М.,

Томашук 1.Г., Клачук ОГ., Субицька О.М.., Матвійчук Я.А., Тимосевич 0.0.,
Левчук О.А., Козичко 0.1., Вишневський ІВ., Смикалюк О.П., Коломий О.І.

їх)

. Про внесення змін до рішення міської

. Про внесені-ія

. Про Програму зайнятості населення

Порядок денний:

. Про депозит.
Інформує:Шибирин Т.В.

. Контроль за виконанням рішення міської ради «Про міський бюджет на

2017 рік» по галузі органів управління.
Інформує: Прогонюк Н.Т., Фейдак Л.О.

ради від 21.12.2017 року М922/6

«ГІро міський бюджет на 2018 рік».

Інформує: Шибирин Т.В.

змін та доповнень до Програми економічного і

соціального розвитку міста на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 21.12.2017 року М 22/5.

Інформує: Субицька О.М.

. Про обмеження режиму роботи закладам, які здійснюють діяльність у

сфері розповсюдження лотерей.
Інформує: Субицька О.М.

Про розгляд звернення КЕВ відносно надання пільг щодо сплати

земельного податку.
Інформує: Шибирин Т.В.

м. Володимира - Волинського на

період до 2020 року.
Інформує: Смикаліок О.П.



8. Про реорганізацію Володимир-Волинського територіального медичного
об'єднання у Комунальне некомерційне підприємство “Володимир-
Волинське територіальне медичне об'єднання".
Інформує: Клачук О.Г.

9. Про створення комунального некомерційного підприємства
“Володимир-Волинський центр первинної медико - санітарної
допомоги"
Інформує: Клачук О.Г.

1О.Про делегування для роботи у складі Госпітальної
ради Нововолинського госпітального округу представників від міста
Володимир - ВолинськогоІнформує: Клачук О.Г.

11.Про внесення змін до Статуту комунального підприємства „Володимир-
Волинський містопроект” Володимир-Волинської міської ради.
Інформує: Трофимук А.А.

12.Про надання дозволу Володимир - Волинській ЖЕК Ле 1 на одержання
кредиту-овердрафту
Інформує: Фіщук В.С.

13.Про затвердження Статуту Володимир - Волинської житлово-
експлуатаційної контори Ле 1.

Інформує: Фіщук В.С.

14.Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м.
Володимира-Волинського до 2030р.
Інформує: Фіщук В.С.

15.Про внесення змін рішення міської ради від 21.12.2017р. Л922/10 «Про
Програму сприяння діяльності об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів
та органів самоорганізації населення ум. Володимирі-Волинському на
2018-2020 роки».
Інформує: Цаль-Цалко Г.А.

16.Про надання дозволу на списання основних засобів
Інформує: Процька Л.С.

17.Про затвердження стартової Ціни продажу права оренди земельної
ділянки несільськогосподарського призначення на земельних торгах
Інформує: Процька Л.С.



18.Про погодження вартості продажу частини нежитлового приміщення по

вул. Шевченка,1 1

Інформує: Процька Л.С.

19.Пр0 Володимир-Волинську спеціалізовану школу-інтернат І-ІІІ ступенів

«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки"

Інформує: Петрук В.М.

20.Про призначення та виплату стипендій Володимир-Волинської міської

ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира».
Інформує: Петрук В.М.

21.Про затвердження Статуту територіальної громади міста Володимира-

Волинського
Інформує: Ліщук І.С.

22.Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 року Ле 2/6

“Про затвердження структури виконавчих органів Володимир -
Волинської міської ради.

Інформує: Мороз М.С.

23.Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2018 року
Ліщук І.С.

24.Про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у

міжсесійний період.
Інформує: Ліщук І.С.

25.Про скасування рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської

міської ради М9132 від 17.05.2018 р. « Про внесення змін до міського

бюджету на 2018 рік».
Інформує:Жук Я.І.

26.Про скасування рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської

міської ради Ле 139 від 17.05.2018 р. «Про затвердження порядку

використання коштів передбачених в міському бюджеті на санітарно-

курортне лікування ветеранів війни та осіб на яких поширюється
чинність Закону України « Про статус ветеранів війни , гарантії їх

соціального захисту».
Інформує:Жук Я.І.

27.Про звернення Володимир-Волинської міської ради до Верховної Ради

України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних

перетворень.
Інформує:Мельник І.І.



ін.

28.Про звернення Володимир -
Волинської Міської ради до Президента

України, до Верховної ради України , до Народних депутатів України

щодо невідкладного забезпечення розгляду у другому читанні та

прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу (проект Ле 3112-1 від

02;10.2015)
Інформує: Тимосевич О.О.

29.Різне.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6 .

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Гудима А.Б., з

огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
'

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.

1. Про розгляд питання щодо розміщення на депозитному рахунку додаткових

бюджетних коштів.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка повідомила, що є пропозиція розмістити на

депозитному рахунку додаткові
бюджетні кошти у сумі 1,5 млн. грн. з

загального фонду та 250,0 тис. грн. з
спеціального фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: погодити та надати дозвіл на розміщення на
депозитному рахунку

кошти міського бюджету у сумі 1,5 млн. грн загального фонду та 250,0 тис.

грн. зі спеціального фонду.

Голова комісії
Коба С.А.

Секретар , Гудим А.Б.


