
ПРОТОКОЛ М: 94
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир- Волинської міської ради УІІ скликання

18.04. 2019 р. 11.00 год.
Присутні члени комісії:
Коба С.А. - голова комісії, Савельєв М.Г., Гудим А.Б., Венгер О.М., Принда
А.П. - члени комісії
Запрошені:
Шибирин Т.В., Кулікова Л.В., Ліщук І.С., Процька Л.С., Субицька О.М.,
Фіщук В.С.

Порядок денний:
1. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 09.11.2018 р. М
29/9 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2019
році»
Інформує: Субицька О.М.

2. Про погодженНя звітів про експертну грошову оцінку, затвердження
вартості, стартової ціни та пр0даж у власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення
Інформує: Процька Л.С.

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

4. Різне.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Савельєва
М.Г., з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
. «ЗА» 4 . .
«ПРОТИ» 0 . .
«УТРИМАЇП/ІСЯ» 0.
ВИРІШИШ/І: обрати секретарем засідання Савельєва М.Г.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії з
пропозицією включити до порядку денного питання:
п. 4. Про розробку концепції реконструкції площі Героїв в м. ВОЛОДимир-
Волинському
Інформує:Жук Я.І.

п. 5 Про внесення змін до Положення КО «Ритуальна служба» Володимир-
Волинської Міської ради
Інформує: Фіщук В.С.

ГОЛОСУВАЛИ за п. 4:
«ЗА» 0.
«ПРОТИ» 0 .



«УТРИІХ/ІАЛИСЯ» 1.
ВИРІШИШ/І: не включати до порядку денного.

ГОЛОСУВАШ/Іза п. 5:
«ЗА» 5 .

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІІЦИШ/І: включити до порядку денного.

СЛУХАЛИ: голову комісії пропозицією затвердити порядок денний
засідання комісії зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» .5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання комісії зі змінами.

1. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 09.11.2018 р. М.!

29/9 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
2019 році».
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М.
ГОЛОСУВАШ/І:

«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 1.

ВИРІЦІИШ/І: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
2. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку, затвердження
вартості, стартової ціни та продаж у , власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення.
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С. щодо суті питання.
ВИСТУПИЛИ: Венгер О.М. з пропозицією проголосувати по пунктах
ГОЛОСУВАШ/І:

«ЗА» 1. *

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАШ/ІСЯ»4.

ВИРШШШ/І: не підтримувати дану пропозицію
ВИСТУГП/ІЛИ: Венгер О.М. з пропозицією направити дане питання на
доопрацювання
ГОЛОСУВАШ/І:

«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРШІИШ/І: направити дане питання на доопрацювання.
3. Про надання дозволу на списання основних засобів.
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С.
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 1.



«УТРИМАШ/ІСЯ»0. ,

ВИРІШИШ/І: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
4. Про внесення змін до ПоложенняКО «Ритуальна служба» Володимир-
Волинської міської ради.
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» 0. , ,

ВИРІШИШ/І: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
5. РізНе:
- члени комісії висловили зауваження до керівництва ЗОШ М.» 5 щодо
вкладання плитки на ІІ поверсі та доручити провести виправити недоліки за
рахунок підрядника.

(
Голова комісії Коба С.А.

Секретар Савельєв М.Г.


