ПРОТОКЄЛ .М
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир-Волинської міської ради УП скликання
02.02.2017 р.

Присутні члени комісії: Коба СП.; Савельєв М.Г.; Жук

Я.1.; Венгер О.М.;

Ковальчук О.А.; Принда А.П.

Присутні: депутати Володимир-Волинської міської ради Тимосевич О.О.,
Сергєєва В.Г.; Смаль М.Г., Цаль-Цалько Г.А.
і

Запрошені: Свідерський О.М., Матвійчук Я.А., Шибирин Т.В., Субицька О.М.,
Козичко 0.1., Фіщук В.С., Процька Л.С., Антоненко НИ., Прогнюк Н.Т., Ліщук
І.С., Петрук В.М., Віслобоков Р.Ю.

Порядок денний:

Про розгляд пропозицій до проекту рішення Володимир-Волинської міської
М913/3 «Про
ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016
міський бюджет на 2017 рік» на чергову сесію, яка відбудеться 01.03.2017.
2. Про розміщення на депозитному рахунку додаткових бюджетних коштів.
З. Про заяву секретаря постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир-Волинської міської ради УП скликання Жука Я.1.
1.

4. Різне

СЛУХАЛИ: голову комісії Щодо порядку денного засідання комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ПРОТИ» 0;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0,
УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний.
«ЗА» 6;

СЛУХАЛИ: голову комісії, який повідомив присутнім, що Жук Я.1. подав заяву
і
про відмову виконувати обов”язки секретаря комісії запропонував доручити
виконання обов'язки секретаря на даному засіданні Савельєву М.Г. у порядку
черговості, адже Ярослав Іванович пропустив чимало засідань і вже неодноразова
хтось із членів комісії вів протокол.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6;
«ПРОТИ» 0;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У 1 СЩОСУВАННІ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0;
УХВАЛИЛИ: покласти виконання обовдязків секретаря на даному засіданні на
заступника голови комісії Савельєва М.Г.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГ О
Про розгляд пропозицій до проекту рішення Володимир-Волинської
міської ради «Про внесення змін до рішення міської
ради від 23.12.2016
МЦЗ/З «Про міський бюджет
2017
рік»
на
на чергову сесію, яка відбудеться
01.03.2017.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу*
виконавчого комітету ВолодимирВолинської Міської ради Шибирин Т.В., яка ознайомила присутніх пропозиціями
з
(додаються).
ВИСТУГП/ІЛИ: заступник
голови комісії Савельев М.Г., який запропонував з
метою більш оперативної роботи обговорення пропозицій
проводити за статтями.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6;
«ПРОТИ» О,
«УТРИМАЛИСЯ» О;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» О.
УХВАЛИЛИ: розгляд пропозицій до проекту рішення Володимир-Волинської
міської ради «Про внесення змін до рішення міської
ради від 23.12.2016
МЦЗ/З «Про міський бюджет на 2017 рік»
на чергову сесію, яка Відбудеться
01.03.2017 проводити постатейно.
1.

я

Розгляд

підпункту 3.2. Пропозицій «Використання залишків
спеціального фонду, станом на 01.01.2017»

коштів

СЛУХАЛИ: голову ради ОСББ,
депутата Володимир-Волинської міської ради
Цаль-Цалька Г.А., який аргументував виділення 628876,78грн.
на спів
фінансування капітального ремонту житлового фонду будинків ОСББ.

ВИСТУПИЛИ:
1.
голова комісії Коба С.А., який зауважив, шо іншого механізму, ніж
«співфінансування», як форми заохочення жителів міста
до спільного виконання
ремонтних та будівельних робіт на даний час немає, а отже варто підтримати
таку
ініціативу громадян.
2. заступник
голови комісії Савельев МГ., також запропонував підтримати ОСББ
шляхом виділення відповідних коштів для проведення капітального
ремонту
будинків.
З. член комісії Жук Я.1.
наголосив, що виділення коштів має бути справедливим,

тобто однаковим між усіма громадянами міста.

4. начальник управління ЖКГ
виконкому Володимир-Волинської міської ради
Фіщук ВС. наголосив, ЩО
розпорошення коштів між усіма будинками, що є у
місті і

лампочок скрізь не дозволить вкрутити. Варто обирати невелику кількість
об*єктів і робити їх якісно і у
повному обсязі, а тим більше, коли жителі готові
власні
вкладати
кошти у капітальний ремонт на умова 50/50.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5;
«ПРОТИ» О,
«УТРИМАЛИСЯ» 1;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 3.2. пропозицій
до проекту рішення ВолодимирВолинської міської ради «Про внесення змін дд; рішення міської
ради від
23.12.2016 МІЗ/З «Про міський бюджет
рік» на чергову сесію з

позитивним висновком.

Розгляд пункту 1. Пропозицій «Зміни по субвенціям з державного бюджету»
СЛУХАЛИ: голова комісії Коба С.А., який запропонував підтримати Даний пункт
пропозицій у запропонованій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6;
«ПРОТИ» 0;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У Г ОЛОСУВАННІ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0;
УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 1. пропозицій до проекту рішення ВолодимирВолинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 МЦЗ/З «Про міський бюджет на 2017 рік» На Чергову сесію з

позитивним висновком.
Розгляд пункту 2. Пропозицій «Зміни по субвенціям

з інших бюджетів»

СЛУХАЛИ: голова комісії Коба С.А., який запропонував підтримати даний пункт

пропозицій у запропонованій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6;
«ПРОТИ» 0;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0;
УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 2 пропозицій до проекту рішення ВолодимирВолинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 М913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік» на чергову сесію з

позитивним висновком.
Розгляд пункту 3.1 Пропозицій «Зміни по власних джерелах місцевих
бюджетів» (видатки загального фонду)
ВИСТУПИЛИ:
1.
голова комісії Коба ОА., який запропонував підтримати даний пункт
пропозицій у запропонованій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5;
«ПРОТИ» 0;
1;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ»
УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 3.1. пропозицій до проекту рішення ВолодимирВолинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2016 М913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік» на чергову сесію з

позитивним висновком.
Розгляд пункту 3.2 Пропозицій «Зміни по власних джерелах місцевих
бюджетів» (видатки спеціального фонду за листами управління освіти і
молоді, головного лікаря, управління соціального захисту населення, відділу
культури та туризму, керуючого справаміи МВК)

ВИСТУПИЛИ:
1.
член комісії Принда А.П., який загіропонував підтримати даний пункт
пропозицій у запропонованій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5;
«ПРОТИ» 0;
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 1;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТБ ЇЇЭЗЇОСУВАННІ» 0.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 3.2 (видатки спеціального фонду
за листа.
управління освіти і молоді, головного лікаря, управління соціального
захист
населення, відділу культури та туризму, керуючого справами МВК) пропозицій
до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради «Про
змін до
рішення міської ради від 23.12.2016 Л913/3 «Про міський бюджетвнесення
на 2017 рік» на
чергову сесію з позитивним висновком

Розгляд пункту 3.2 Пропозицій «Зміни по
власних джерелах місцевих
бюджетів» (видатки спеціального фонду
для УЖКГ)

ВИСТУПИЛИ:
1.
член комісії Жук Я.І., який вимагав поставити на окреме
голосування питання
призначенням головним розпорядником коштів, що виділяються
на
реконструкцію інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних
житлових
будинків з встановлення вузлів обліку теплової енергії
сумі
727870,ООгрн.
у
Володимир-Волинську житлово-експлуатаційну
контору.
2. голова комісії Коба С.А.
зауважив, шо сенсу у прийнятті такого рішення,
особливо з огляду на ліквідацію ЖЕКів, немає,
але якшо депутат вимагає, то є
потреба у голосуванні.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 2;
«ПРОТИ» 3;
«УТРИМАЛИСЯ» 1;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У Г ОЛОСУВАННІ» О.
УХВАЛИЛИ: у вимозі відмовити.
3.

голова комісії Коба С.А., який запропонував підтримати даний
пункт
пропозицій у запропонованій редакції.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4;
«ПРОТИ» 1;
«УТРИМАЛИСЯ» 1;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати п. 3.2 (видатки спеціального фонду
для УЖКГ)
пропозицій до проекту рішення Володимир-Волинської міської
ради «Про
внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 М913/3 «Про міський
бюджет на 2017 рік» на чергову сесію з
позитивним висновком.
Голова комісії Коба С.А. запропонував прийняти рішення
з першого питання
порядку денного схваливши Пропозиції в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5;
«ПРОТИ» 0;
1;
«УТРИМАЛИСЯ»
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати пропозицій
до проекту рішення ВолодимирВолинської міської ради «Про внесення змін
до рішення міської ради від
23.12.2016 М913/3 «Про міський бюджет
на 2017 рік» на чергову сесію з
позитивним висновком в цілому.

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Володимир-Волинської
міської ради Шибирин Т.В. запропонувала для розгляду комісії запити
розпорядників коштів, які надійшли у день засідання (додаються).
ВИСТУПИЛИ:
1.
заступник голови комісії Савельєв МТ., який наполягав на тому, що такі
б підготувати хоча б
питання не приймаються «з голосу», а управління мало
інформаційну таблицю для ознайомлення з числовою інформацією.
2. голова комісії Коба СА. запропонував не приймати на даному засіданні
рішення щодо висновків з озвучених запитів, а доручити фінансовому управлінню
підготувати детальну інформацію на наступне засідання комісії, шо відбудеться у
20-х числах лютого.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ПРОТИ» 0;
«ЗА» 5;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 1;
УХВАЛИЛИ: надати дозвіл фінансовому відділу виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради на підготовку пропозицій до проекту
рішення Володимир-Волинської міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 23.12.2016 М913/3 «Про міський бюджет на 2017 рік», що
надійшли до 02.02.2017 на чергове засідання комісії.
2. Про

розміщення на депозитному рахунку додаткових бюджетних коштів.

СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу виконавчого комітету Володимир-

Волинської міської ради Шибирин ТВ., яка повідомила присутніх, ЩО за
рішенням конкурсної комісії УКРГАЗБАНК став переможцем у конкурсі з
розміщення коштів на депозитному рахунку у 2017 році. Також присутнім
повідомили, ЩО станом на 01.02.2017 на казначейському рахунку перебуває
8,5млн.грн. вільних коштів і запропонували Змлнгрн. з них розмістити на
депозитному рахунку.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ПРОТИ» 0;
«ЗА» 6;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬМУ ГОЛОСУВАННІ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0;
УХВАЛИЛИ: надати дозвіл фінансовому відділу виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради розмістити на депозитному рахунку в
УКРГАЗБАНКУ вісім мільйонів гривень.
`

заяву секретаря постійної депутатської комісії з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку., підприємництва та регуляторної
діяльності Володимир-Волинськоїміської ріади УП скликання Жука Я.І.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу СА., який ознайомив присутніх зі змістом заяви
3. Про

секретаря комісії Жука Я.І., в якій він відмовляється з 02.02.2017 бути секретарем
комісії і просить провести голосування з обрання нового секретаря.
ВИСТУПИЛИ:
1.
який запропонував розділити розгляд
заступник голови комісії Савельєв
ПбТбЧїеїбїкёіді' засіданні приймати лише в
даного питання на дві частини: рішення
обов”язків секретаря; вибори
частині задоволення прохання Жука Я.І. у

:::за

секретаря проводити лише після консультацій голів фракцій з метою
дотримання квотного принципу в розподілі посад у постійних депутатських
ж

НОВОГО

комісіях.
2. Член комісії Жук Я.І. заперечив,
наголошуючи на тому, що секретарі комісій не
розподіляються за жодним квотним принципом і людину на цю посаду треба
обрати вже сьогодні.
3. Член комісії Принда А.П. підтримав пропозицію Савельєва МГ. і
наголосив, ЩО
якби член комісії Венгер О.М. погодився виконувати обов”язки секретаря, то
квотний принцип було дотримано і голосувати за цю кандидатуру можна було б
вже сьогодні.
4. член комісії Венгер О.М. повідомив, що він відмовляється
виконувати
обов”язки секретаря.
5.
голова комісії Коба С.А. запропонував завершувати обговорення і

запропонував підтримати пропозицію Савельєва МГ.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4;
«ПРОТИ» О;
«УТРИМАЛИСЯ» 2;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» О.
УХВАЛИЛИ: звільнити депутата Володимир-Волинської міської ради Жука Я.І.
від виконання обов”язків секретаря постійної депутатської комісії з
питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва
та
регуляторної діяльності Володимир-Волинської міської ради Х/П скликання.
4. Різне.

У різному запитань та пропозицій не надходило.

Голова комісії

Коба С.А.

Секретар засідання

Савельєв М.Г

