
ПРОТОКОЛ Ле 75
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир - Волинської міської ради УП скликання

26.09. 2018 р. 12.00 год.
Присутні члени комісії:
Коба С.А. - голова комісії, Савельєв М.Г., Гудим А.Б., Принда А.П., Жук Я.І.

- члени комісії
Запрошені:
Томашук І.Г., Кулікова Л.В., Петрук В.М., Грищук А.В., Тимосевич О.О.,
Клачук О.Г.

Порядок денний:
1. Про проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення

змін до бюджету на 2018 рік».
Інформує: Томашук І.Г.

2. Різне.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4 .

«ПРОТИ» 0 .
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 1.

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Принду А.П.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний
1. Про проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення
змін до бюджету на 2018 рік»
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка проінформувала присутніх про надходження
субвенцій до міського бюджету на оплату праці працівників спеціалізованої
школи - інтернату

І
- ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально - педагогічноїпідтримки».

ВИСТУПИЛИ: Гудим А.Б., із запитанням, чи знаходиться спеціалізована
школа - інтернат

І - ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально - педагогічноїпідтримки» в оперативному управлінні?
Жук Я.І. чи не є порядок виділення коштів незаконним?
Петрук В.М. із відповіддю по суті питання.
Жук Я.І. із пропозицією виключити пп.1.5 та направити його на додаткове
вивчення.

і

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 1.



«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 4.
ВИРІШИЛИ: не підтримувати дану пропозицію.
Коба С.А., який запропонував погодити проект рішення у виконавчого
комітету міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О

.

«УТРІ/ПУІАЛИСЯ» 1.

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення виконавчого комітету міської ради.
2. Різне. _

ЗАСЛУХАЛИ: депутата Тимосевича 0.0. із пропозицією перегляду вартості
харчування учнів у навчальних закладах міста.
Депутата Жука Я.І. із пропозицією вивчити ситуацію щодо харчування дітей
із хворобами системи травлення.
ВИСТУПИЛИ: Петрук В.М. із відповіддю щодо даного питання.
КОБА С.А. із пропозицією вивчити дані питання і надати на заступне
засідання комісії конкретні пр ози ' одо них.

Голова комісії
І і Коба С.А.

Секретар Принда А.П.


