
ПРОТОКОЛ Л287_
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир- Волинської міської ради УП скликання

28.12.2018р. 08.00 год.

Присутні члени комісії:
Коба С.А., голова Комісії, Венгер О.М., Жук Я.І., Савельєв М.Г., Гудим А.Б.,

Принда А.П. - члени комісії
Запрошені:

Томашук І.Г., Ліщук І.С.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 1.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний.

Порядок денний:

1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про міський
бюджет на 2018 рік» ( зміни по субвенціях з державного бюджету).

2. Різне.

1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік» ( зміни по субвенціях з державного
бюджету).

СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка запропонувала розглянути внесення змін до
рішення, а саме прийняти субвенцію з державного бюджету у розмірі на об'єкт
«реконструкція спортивного майданчика на стадіоні «Олімп» ( пропозиції
додаються)
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував погодити даний

проект рішення виконкому.



ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення виконавчого комітету.
2. Різне.

У «Рівному» пита та г7опозицій не надходило.
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УКРАЇНА А

ВОЛОДИМИР-ГБО)ІИНСЬКА МІСЬКА РАДА волиі іськоі' овлАстіІЗИКОНАІЗЧИЙ компі-Зі'
УГІРАІЗЛІННЯ освіти, молоді 'ГА (ЇІІОРГУ

44700 м. [Зодіоціипігір-Волинський. вул. Ковельська. ІЗ). їс.ї1.(ііі_і-і2)з їо-28.
факс (03342) 2-36-28„ світан: уутізкуша ртаііюопт

26.12.2О18р. М! 747
Міському голові
(`ьіі'інііоку' ГІД.

Управління освіти, молоді та спорту виконатвчого комітету
Володимир - Волинської міської ради ІІРОСИГЬ» ііроізести ііерсрочііоділ по
МІІФЗІЖ « Спортдля ЩТЇХ» 'З КІЧКІЗ 3132 « Кдніііімпліиіі рсмопі спортивного
майданчика зі інтучі-іим покриттям розміром 42* 22 по ізуяі. ,Црєііііманова в
м.Володимир-Волинський» на КЕКВ 3142 « Рскопструкііія спортивного
майданттика зі іптучііим покриттям розміром 42* 22 по вул. Дізагогианова в
мволодимир-Волинський», у звичку 'з ііаканокі про внесення 'змін до
переліку об`єґк'тів„ піо (і)іІі&1іІС)'і0'І`ІъСЯ у 2()І8 ропі 'за рахунок бюджетної
Програми
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