
ПРОТОКОЛ Ле 61
Засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир- Волинської міської ради УП скликання

18.04.2018 р.

Присутні члени комісії:
Коба С.А.(голова комісії),СавелЬєвМ.Г.,ВенгерО.М.,ПриндаА.П., Гудим А.Б.

Запрошені:
Кулікова Л.В., Шибирин Т.В., Ліщук І.С., Петрук В.М., Козичко О.І.,
Смикалюк О.П., Вишневський І.М., Клачук О.Г., Стемковський В.В.,
Субицька О.М., Антоненко Н.Й., Тимосевич 0.0., Процька Л.С., Свідерський
О.М., Матвійчук Я.А.

,і

Порядок денний:

. Про розгляд питання щодо розміщення на депозитному рахунку
додаткових бюджетних коштів.
Інформує: Шибирин Т.В.

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року Л922/6
«Про міський бюджет на 2018рік»
Інформує: Шибирин Т.В.

.Контроль за рішенням міської ради щодо виділення та освоєння коштів
з міського бюджету по галузі «Охорона здоров'я»
Інформує: Клачук О.Г.

Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального
розвитку міста на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 21.12.2017 рокуМ 22/5
Інформує: Субицька О.М.

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 16.11.2017 року М»

21/8 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
2018 році»
Інформує: Субицька О.М.



10

11.

12.

13.

14.

15

Про затвердження положення «Про організацію та проведення
ярмаркової діяльності на території міста Володимира-Волинського»
Інформує: Субицька О.М.

Про методику визначення черговості проведення
дорожнього покриття вулиць м. Володимира-Волинського
Інформує: Фіщук В.С.

ремонту

Про погодження вартості продажу частини нежитлового приміщення
по вул.Шевченка, 11
Інформує: Процька Л.С.

Про погодження вартості продажу частини нежитлового приміщен
по вул.Ковельскій ,79
Інформує: Процька Л.С.

.Про погодження звіту про експертну грошову оцінку, затвердження
вартості та продаж у власність земельної
ділянки несільськогосподарського призначення
Інформує: Процька Л.С.

Про розробку «Положення про порядок складання і затвердження
фінансових планів комунальних підприємств міста Володимир-
Волинський та проведення контролю за виконанням цих планів»
Інформує: Жук Я.І.

Про внесення змін в рішення міської ради від 01.03.2018 року Ле 24/35
«Про утворення бюджетної установи «Ритуальна служба» Володимир-
Волинської міської ради шляхом реорганізації КП «Ритуальна служба»
Володимир-Волинської міської ради»
Інформує 2 Фіщук В.С.

Про збільшення статутного капіталу Підприємства
мереж “Володимир-Волинськтеплокомуненерго»
Інформує : Фіщук В.С.

ТЕПЛОВИХ

Про скасування рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської
міської ради від 21.03.2018 р. “Про затвердження планів комунальних
підприємств міста на 2018 рік"
Інформує: Жука Я.І.
.Про внесення змін до рішення міської ради Л92/ 10 від 01.12. 2015 року
Про затвердження Положення про постійні комісії Володимир-
Волинської міської ради
Інформує: Жук Я.І.



16. Про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у
міжсесійний період.
Інформує: Ліщук І.С.

18.Про заслуховування звіту про роботу постійної депутатської комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічногорозвитку,
підприємництва та регуляторної діяльності.

Інформує: Ліщук І.С.

19.Різне.

Початок засідання комісії о 14.30

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. який інформував членів комісії, щодо
обрання секретарем засідання Венгера О.М., з огляду на складення
повноважень Жуком Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5

.

«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити секретаря засідання комісії на 18.04.2018р.
Венгера О.М.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання
комісії, який запропонував включити до порядку денного питанням Л91 «Про
розгляд питання щодо розміщення на депозитному рахунку додаткових
бюджетних коштів».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного питанням М91 «Про розгляд питання щодо
розміщення на депозитному рахунку додаткових бюджетних коштів»

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання
комісії, який запропонував затвердити порядок дений з 18-ти питань.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.



«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок дений.

Розгляд порядку денного.
Питання КРІ.
Інформує: Шибирин Т.В., яка повідомила, що є можливість та пропозиція
розмістити на депозитному рахунку додатково тимчасово вільні бюджетні
кошти у сумі 1,7 мільйона грн. з загального фонду .
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: погодити та надати дозвіл на розміщення на депозитному
рахунку кошти міського бюджету у сумі 1,7 мільйона з загального фонду.

Питання Л`92.

Інформує: Шибирин Т.В. яка по розділах інформувала про внесені змін до
рішення міської ради від 21.12.2017 року Л922/6 «Про міський бюджет на
2О18рік»
ЗА ПЕРШИЙ РОЗДІЛ:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРІ/ПУІАЛИСЯ» 0.

ЗА ДРУГИЙ РОЗДІЛ:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» О.

ЗА ТРЕТІЙ РОЗДІЛ:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 1.

ЗА ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ:
ГОЛОСУВАЛИ:



«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ЗА П*ЯТИЙ РОЗДІЛ:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ЗА шостий РОЗДІЛ:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії міської ради внесені зміни до
рішення від 21.12.2017 року Л`922/6 «Про міський бюджет на 2018рік»

Питання ЛёЗ.
Інформує: Клачук О.Г.
Контроль за рішенням міської ради щодо виділення та освоєння коштів з
міського бюджету по галузі «Охорона здоров”я»
Питання не голосували, члени комісії взяли до відома інформацію.

Питання Л`94.

Інформує: Субицька О.М.
Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
міста на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017
року Ле 22/5

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії внесені доповнення до
Програми економічного і соціального розвитку міста на 2018-2019 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 року Ле 22/5



Питання ЛёБ.
Інформує: Субицька О.М.
Про внесення доповнень до рішення міської ради від 16.11.2017 року Ле
21/8 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018
році»
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О

.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії внесені доповнення до
рішення міської ради від 16.11.2017 року Ле 21/8 «Про план діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році»

Питання Леб.
Інформує: Субицька О.М.
Про затвердження положення «Про організацію та проведення
ярмаркової діяльності на території міста Володимира-Волинського».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії положення «Про організацію
та проведення ярмаркової діяльності на території міста Володимира-
Волинського»

Питання Л`27.

Інформує: Фіщук В.С.
Про методику визначення черговості проведення ремонту
дорожнього покриття вулиць м. Володимира-Волинського.
ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії міської ради методику
визначення черговості проведення ремонту дорожнього покриття вулиць м.
Володимира-Волинського.

Питання Л`28.

Інформує: Процька Л.С.
Про погодження вартості продажу частини нежитлового приміщення по
вутьшевченка, 1 1

ГОЛОСУВАЛИ:



«ЗА» О.

«ПРОТИ» 2 . Венгер О.М. Гудим А.Б.
«УТРИМАЛИСЯ»З. Коба С.А. (голова комісії), Савельєв М.Г. ,ПриндаА.П.,
ВИРІШИЛИ: Не рекомендувати погодження вартості продажу частини
нежитлового приміщення по вул.ШевчеНка, 11

СЛУХАЛИ: Пропозицію Савельєва М.Г. про збільшення ставки продажу до
456,9 тис. грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
«Зім» 3.
«ПРОТИ» О

«УТРИМАЛИСЯ» 2.
ВИШШИЛИ:Не підтримати пропозицію Савельєва М.Г.

Питання ЛШ.
Інформує: Процька Л.С.
Про погодження вартості продажу частини нежитлового приміщення по
вулфКовельскій ,79
ГОЛОСУВАЛИ:
«Зкї

і

«ПРЧЭТИ»О.

»й

«УЇЕЗИМАЛИСЯ»3.
ОЛОСУВАЛИ 1

ВИРНШИЛИ: Не рекомендувати погодження вартості продажу частини
нешітлового приміщення по вул.Ковельскій ,79

Питання Л`910.
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та
при:
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«Зх
ШЭТИ» О

.
ЇЕИМАЛИСЯ» О.

«П ї*

«Уії

пог.
про,
при

Інформує: Процька Л.С.
погодження звіту про експертну грошову оцінку, затвердження вартості
продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського
начення.
ОСУВАЛИ:
5.

іШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії міської ради питання Про
лження звіту про експертну грошову оцінку, затвердження вартості та
аж у
,начення

власність земельної ділянки несільськогосподарського



Питиння ЛШ 1.
Інфодэмує: Коба С.А
Про розробку «Положення про порядок складання і затвердження
фінзы-эсових планів комунальних підприємств міста Володимир-Волинський
та гыґзоведення контролю за виконанням цих планів»
ГО; ОСУВАЛИ:
«Зі м 1. Венгер О.М.
«ПГЦЇЭТИ» 0 .

«Уї ді/ІМАЛИСЯ» 3.
«Ні ГОЛОСУВАВ» 1. Коба С.А.
ВИ ґїШИЛИ: Не рекомендувати проект «Положення про порядок складання
і твердження фінансових планів комунальних підприємств міста
Вод .щимир-Волинський та проведення контролю за виконанням ЦИХ планів»

Пити гёння Л`912.
Інфзрмує : Фіщук В.С.
Пр: занесення змін в рішення міської ради від 01.03.2018 року Ле 24/35 «Про
утвмїьення бюджетної установи «Ритуальна служба» Володимир-
Во: ;нської міської ради шляхом реорганізації КП «Ритуальна служба»
Во.; „тимир-Волинськоїміської ради».
ГС: _ ЭСУВАЛИ:
«Зд 5.
«ПЕ ттэТИ» 0 .

«У -9і/ІМАЛИСЯ» 0.
ВИ. ЕіШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії міської ради питання
вне зння змін в рішення міської ради від 01.03.2018 року Ле 24/35 «Про
утва ження бюджетної установи «Ритуальна служба» Володимир-
Вс-; мської міської ради шляхом реорганізації КП «Ритуальна служба»
Во: димир-Волинської міської ради».

Пи; „мня ЛЬІЗ.
Інфо мує : Фіщук В.С.
Пр:- збільшення статутного капіталу Підприємства теплових
ме “Володимир-Волинськтеплокомуненерго» .

ГО; ЭСУВАЛИ:
«32- 5.
«Гёї .ЭТИ» 0 .

«У ”ИІХ/ІАШ/ІСЯ» 0.
Віні: .ШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії міської ради питання Про
збі ьлення статутного капіталу Підприємства теплових мереж "Володимир-
Во.. ьіськтеплокомуненерго» .
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'с гння Л`214.
»

рмує: Коба С.А.
скасування рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської

1 - гої ради від 21.03.2018 р. «Про затвердження планів комунальних
я

*

тиємств міста на 2018 рік»
і „ ЇОСУВАЛИ за проект з позитивним висновком:

О

і) и ЗТЙ» 2.
ЧИМАЛИСЯ» 2.
ЇОЛОСУВАВ» 1. Коба С.А.

г ДзСУВАШ/І за проект з негативним висновком:
*

і
1

ЙМ» 0.
=

7 НИМАЛИСЯ» 2 .

ЭЛОСУВАІП/І: 2
ц» ДШИЛИ: Не рекомендувати погодження вартості продажу частини

: глового приміщення по вул.Шевченка, 11

і ШИЛИ: Не рекомендувати дане питання для позитивного рішення на
.міської ради.

..

с

.ыяня Л`915.
дъмує: Коба С.А.
внесення змін до рішення міської ради Л92/10 від 01.12. 2015 року
твердження Положення про постійні комісії Володимир-Волинської

ої радид*

і ЛОСУВАЛИ:
2. Венгер О.М. Гудим А.Б.

' „ТИ» 0.
*ИМАЛИСЯ» 1. Принда А.П.

А ОЛОСУВАВ» 2. Коба С.А., Савельєв М.Г.
ёШИЛИ: Не рекомендувати дане питання для позитивного рішення на
міської ради.

ння Л`216.
. рмує: Ліщук І.С.

12: затвердження розпоряджень міського голови, виданих у міжсесійний
ц.

к ФЇЭСУВАЛИ:
5

0 .

*ИМАЛИСЯ» 0.
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5.

'рДЖЄННЯ

А

А
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А

А

ІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії міської ради рішення «Про

розпоряджень міського голови, виданих у міжсесійний

Д».

і ння Л`217.

.эрмує Коба С.А.
заслуховування звіту про роботу постійної депутатської

комісії з питань

кету, фінансів, соціально-економічногорозвитку, підприємництва та
іяторної діяльності.
'ОСУВАЛИ:
,> 5.
ЗТИ» 0 .

*і/ІМАЛИСЯ» 0.
с 7 ІШИЛИ: Рекомендувати на розгляд сесії міської ради рішення Про

ховування звіту про роботу постійної депутатської комісії з питань

сету, фінансів, соціалЬно-економічногорозвитку, підприємництва та
дяторної діяльності.

ґання Л`219

е. /
ва комісії

` Коба С.А.

эетар Венгер О.М.


