ПРОТОКОЛ Л`988
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир Волинської міської ради УП скликання

-

24.01. 2018 р.

15.30 год.

Присутні члени комісії:
Коба С.А. голова комісії, Савельєв М.Г., Принда А.П., Гудим А.Б.,- члени
комісії
Відсутні члени комісії:
Венгер О.М., Жук Я.І.
Запрошені:

Томашук І.Г., Кулікова Л.В., Ліщук І.С.., Фіщук В.С., Матвійчук Я.А.

Порядок денний:
1.

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
Інформує: Томашук І.Г.
2. Про розгляд звернень відносно надання пільг щодо
сплати земельного
податку
Інформує: Томашук І.Г.
3. Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної
плати,
який враховується при визначенні вартості будівництва об”єктів по
місту Володимир-Волинський у 2019р.
Інформує: Фіщук В.С.
4. Різне
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Савельєва
М.Г. з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4 .

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Савельєва М.Г.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ»

0.

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ»

0.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний :
1. Проект рішення
виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін
до міського бюджету на 2019 рік»
2. Про розгляд звернень відносно надання пільг
щодо сплати земельного
податку

3. Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати,

який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів по
місту Володимир-Волинський у 2019р

1.

Про внесення змін до міського бюджету На 2019 рік

СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка проінформувала присутніх про внесення зміни
до бюджету на 2019 рік відповідно до довідки, що додається.
ВИСТУПИЛИ: Савельєв М.Г.Кошти від інших бюджетів треба обов'язково
прийняти.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати дану пропозицію, погодити проект рішення
виконавчого комітету та надати йому право прийняти дані кошти до міського
бюджету; надати дозвіл на розміщення проекту рішення міської ради на сайті
міської ради
2. Про розгляд звернень відносно надання пільг щодо сплати земельного

податку
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка проінформувала присутніх по суті проекту
рішення міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Принда А.П. пропоную відмовити в отриманні пільги
заявникам.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та рекомендувати його
позитивного прийняття на сесії міської ради.

для

3. Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати,

який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів по місту
Володимир-Волинський у 2019р

СЛУХАЛИ: Фіщука В.С., який проінформував присутніх по суті проекту
рішення міської ради.
ВИСТУГП/ІЛИ: Гудим А.Б. Який ріст по заробітній платі? Чи не зарано ми
приймаємо таке рішення?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та рекомендувати його
позитивного прийняття На сесії міської ради

для

4. Різне.

У «Різному» голова Комісії озвучив, що у другому кварталі звітуватиметься
дана Комісія на сесії міської ради.
Томашук І.Г. оголосила, що завтра 25.01.2О19р. буде відкриття пропозицій по
конкурсу по відбору банку для розміщеннэд депозитних коштів.
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл фінансовому ,управлінню виконкому міської ради
на розміщення депозитних коштів без засідання профільної Комісії
і
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Коба С.А.

Савельєв М.Г.

