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

-

22.02.2018 р.

Присутні члени комісії:
Коба С.Л.
Савельєв М.Г.
Принда А.П.
Жук Я.І.
Гудим А.Б.
Венгер О.М.

Запрошені:

Свідерський О.М., Матвійчук Я.А., Фіщук В.С., Шибирин Т.В., Ліщук І.С.

Порядок денний:
1.

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.07.2016 року Ле 9/ 12 "Про
Комплексну міську програму захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 2020 роки".
Інформує: Воробйов В.В., Мороз М.С.

-

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року М922/6 «Про

міський бюджет на 2018 рік»
Інформує: Шибирин Т.В.

3. Проведення контролю за використанням виділених у 2017 році коштів міського

бюджету по галузі культури.
Інформує: Тєрьохін Д.Ю.

4. Про експортний висновок щодо регуляторного впливу внесеного регуляторного
акту «Про затвердження Положення «Про організацію та проведення

ярмаркової діяльності на території міста Володимира-Волинського».
Інформує: Субицька О.М.

5. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку, затвердження вартості,

ціни та
стартової
у
продаж
ділянок несільськогосподарського призначення.
Інформує: Процька Л.С.

власність

земельних

6. Про погодження вартості продажу об'єктів міської комунальної власності.

Інформує: Процька Л.С.

встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного
квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб з
урахуванням місця його розташування та функціонального призначення при
передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території м. ВолодимираВолинського у 2018 році.
Інформує: Процька Л.С.

7. Про

здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Володимир Волинської міської ради у 2017 році
Інформує: Субицька О.М.

8. Про

-

9. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 16.11.2017 року Ле

21/8 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018

році».

Інформує: Субицька О.М.
10.Про затвердження загального обсягу видатків на 2019 рік на реалізацію
проектів громадського бюджету (бюджету участі).
Інформує: Субицька О.М.
11.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2017 року Ле 18/9 “Про
громадський бюджет (бюджет участі) міста Володимира Волинського ".
Інформує: Субицька О.М.
звернення відносно
розгляд
сплати земельного податку.
Інформує: Шибирин Т.В.

12. Про

13.Про надання пільги з орендної
міської комунальної власності.
Інформує: Процька Л.С.

пільги

щодо

користування

майном

надання

плати за

14. Про надання дозволу ЖЕК М91 на відчуження пилорами.

Інформує: Процька Л.С.

15. Про збільшення статутного капіталу Підприємства теплових мереж “Володимир

Волинськтеплокомуненерго”.
Інформує: Фіщук В.С.

внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 року Ле
21/ 11 “Про Програму соціального захисту населення міста на 2018-2020 роки”.
Інформує: Смикалюк О.П.

16. Про

17.Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 15.12.2016р. М
12/ 14 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на 2017-2020
роки».
Інформує: Процька Л.С.

18.Пр0 внесення змін та доповнень
до Програми економічного і соціального
розвитку міста на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням міської
ради від
21.12.2017 року М922/5.
Інформує: Субицька О.М.
19.Про утворення
бюджетної установи «Ритуальна служба»
ВолодимирВолинської міської ради
шляхом реорганізації КП «Ритуальна служба»
Володимир-Волинської міської
ради.
Інформує: Фіщук В.С.
20.Про затвердження Програми
на 2018-2020 роки для забезпечення
виконання
рішень суду.
Інформує: Смикалюк О.П.
21.Про затвердження розпоряджень міського
голови, виданих у міжсесійний
період.
Інформує: Ліщук І.С.
22. Різне

СЛУХАЛИ: голову комісії
щодо обрання секретаря засідання Принду А.П.
з
огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ»

1.

СЛУХАЛИ: голову комісії
щодо порядку денного засідання комісії.
ВИСУПИЛИ: Савельєв М.Г.
щодо включення в порядок денний питання
заслуховування звіту про виконання бюджету 2017 році.
у
Фіщук В.С. з пропозицією
включити в порядок денний проект рішення «Про
надання дозволу КП «Полігон» на одержання
кредиту-овердрафту»
Коба С.А. прошу проголосувати,
хто за даний порядок денний з доповненнями?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІЦІИЛИ: затвердити
порядок денний.
1. Про

внесення змін до рішення міської ради від 15.07.2016
року Ле 9/12 "Про
Комплексну міську програму
захисту
населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2016
2020 роки".

-

СЛУХАЛИ: Процюка П.О., керівника ДРЧП-7 про необхідність закупівлі масок
для роботи рятувальників в умовах сильної загазованості приміщень.
Матвійчук Я.А. Ви обслуговуєте всі ОТГ, тому разом з допомогою з міського
бюджету просіть фінансів і в ОТГ.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИІП/І: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
2. Звіт про виконання бюджету у 2017 році.

СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., як повідомила, що минулий раз вона
проінформувала комісію по суті питання, а сьогодні присутні головні
розпорядники коштів, якщо є якісь до них запитання то прошу.
ВИСТУПИЛИ: Фіщук В.С., Матвійчук Я.А.,які познайомили
з основними
об'єктами, на ремонти яких освоювались кошти у 2017 році.
Савельєв М.Г., який запитав, чи є сертифікати на готовність об”єктів до
експлуатації?
Гудим А.Б., який зауважив, що без прийняття звіту не можна ділити вільних
залишків?
Фіщук В.С.,який зауважив, що зв'язку між питаннями виділення і освоєння
коштів та наявності документів про експлуатацію немає. Це різні речі.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
3. Про

надання дозволу КП «Полігон» на
овердрафту

одержання кредиту-

СЛУХАЛИ: Фіщука В.С., який ознайомив присутніх по суті з проектом
рішення.
ВИСТУПИЛИ: Савельєв М.Г. Чому саме в КП «Приватбанк»?
Венгер О.М. Я закликаю не голосувати за такий проект рішення. У нас багато
установ, чому всі не беруть овердрафти?
Коба С.А. керівник несе за це відповідальність. Ви не праві, Олег Миколайович.
Сьогодні потерпають всі КП через субсидії і пільги.
Фіщук В.С. За період моєї службової діяльності це вже 4ий випадок, що
комунальне підприємство просить кредит.
Венгер О.М. Ну майнової застави ж нема?
Козичко 0.1. Нема.

Коба С.А. прошу проголосувати,
хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 1.
«УТРИМАЛИСЯ» .
ВИРІШИЛИ: прийняти даний
проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
4. Про

внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року Л222/6 «Про
міський бюджет на 2018 рік»

СЛУХАШ/І: Шибирин Т.В.,
яка проінформувала про заходи по розділу «Зміни
по субвенціях з інших бюджетів»

ВИСТУПИЛИ:
Коба С.А. прошу проголосувати,
хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ГПЗОТИ»

О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка проінформувала
про заходи по розділу «Зміни
щодо використання нерозподіленого вільного залишку»
ВИСТУПИЛИ:
Коба С.А. Чи включено в цей проект
видатки на труби по усуненню прориву по
вул.. Т.Шевченка? Чи можна наперед передбачити
видатки на такі аварійні
випадки?
Г удим А.Б. Чи буде
закрите питання повністю щодо контейнерів на роздільне
сміття?
Коба С.А. Ви озвучили таку річ, що буде
по цьому питанню широке залучення
бізнесу. Як ідуть справи?
Коба С.А. На що це 260,0 тис. грн..
на музей, адже в минулому році 1,5 млн.
грн. не освоїли?
Венгер О.М. Оці суми на капітальні видатки? Що
це значить третя черга
будівництва?
Коба С.А. прошу проголосувати,
хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка проінформувала
про заходи по розділу «Зміни
по Цільовому фонду по вільних залишках»
ВИСТУПИЛИ:

Венгер О.М. А на що йдуть кошти цільового фонду?
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання
на сесію
міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка проінформувала про
заходи по розділу
«Розподіл коштів основного фонду»
ВИСТУПИЛИ:
Матвійчук Я.А., який просив виділити додатково кошти
на лікування Бойка
І.А., родині загиблого подружжя Циплюків
та на лікування І.Княжиної.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за внесення таких видатків
до проекту?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
Климюк М.С. Який попросив додати кошти на виготовлення ПКД,
яких не
вистачає по фонду громадського бюджету, для реалізації проекту, який зайняв
друге місце «Облаштування майданчика біля ЗОШ МЫ».
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за внесення таких видатків
до проекту?
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 1.
Фіщук В.С., який вніс пропозицію виділити кошти
на ремонт котельні по вул.
Котляревського.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за внесення
таких видатків до проекту?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИСТУПИЛИ: Фіщук В.С. Який запропонував
включити в проект рішення
коробки
кошти на ремонт
та двигуна контейнеровоза КП «Полігон».
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за внесення
таких видатків до проекту?
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
Коба С.А. Розділ четвертий і п'ятий прошу розглянути
з минулих пропозицій
до бюджету.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка виступила по суті питання.

и

ВИСТУПИЛИ: Коба С.А. що це за ремонт рентген-апарату за 700 тис. грн.? На
скільки він буде відповідати стандартам і нормам?
Коба С.А. Які пропозиції і питання будуть по п.4.1 та 4.2?
Принда А.П. Чи є по цих об'єктах експертиза?
Коба С.А. Які вулиці тут включені і на яку суму? Які на спів фінансуванні
з
мешканцями, які з суміжними ОТГ? Які боргові з минулого року?
Принда А.П. Будуть робити КМЦ, ремонтувати вулицю Івана Франка. До мене
звернулись представники ДСПЧ-7 управління МНС з проханням зробити проїзд
з вулиці Коперніка до вулиці Івана Франка для пожежної машини.
Коба С.А. Комісія доручає начальнику УЖКГ іБ Фіщуку В.С.
вивчити дане
питання і внести необхідні зміни у технічне завдання на проектування
капітального ремонту вул.. Івана Франка та скласти бюджетний
запит на
чергове засідання бюджетної комісії.
Савельєв М.Г. просить провести голосування по п.4.2 без об'єкту
вул.
Ковельської 71
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за ці пункти, викладені в пропозиціях
до
бюджету без об'єкта вул.. Ковельська, 71?
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за виділення коштів по капітальному
ремонту об'єкта вул.. Ковельська, 71?
Савельєв М.Г. повідомив, що по даному питанню у нього реальний конфлікт
інтересів і участі в розгляді цього питання він брати не буде.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 1.
Коба С.А. Розділ п'ятий прошу розглянути з минулих пропозицій
до бюджету (
п.5.1)
СЛУХАЛИ: Гузь З.О., яка проінформувала про капітальні роботи
по ДНЗ М98
«Вишиванка»
Г удим А.Б. Пропоную Петруку В.М.
вивчити можливість по всіх садках стан
блоків.
медичних
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за виділення коштів по п. 5.1 ?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення
даного проекту рішення
вцілому на сесію міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

і

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ -1.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
5.

Проведення контролю за використанням виділених у 2017 році коштів
міського бюджету по галузі культури.

СЛУХАЛИ: Терьохіна Д.Ю. з інформацією про стан освоєння коштів по галузі
у 2017 році.
ВИСТУПИЛИ:
Коба С.А. Є необхідність вжити заходи по утепленню залу КМЦ, 60
декоративні сітки огороджують батареї і ніякого ефекту від того Центрального
опалення нема.
Також прошу активно давати інформацію про те, чому не освоюються кошти по
музею громаді.
Савельєв М.Г. Чому ви не почали переговори ще влітку з ОТГ по питанню
навчання дітей в ДМШ?
Коба С.А. відлучився із засідання
6. Про

експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного
регуляторного акту «Про затвердження Положення «Про організацію та
проведення ярмаркової діяльності на території міста ВолодимираВолинського».
СЛУХАШ/І: Субицьку О.М.,яка виступила по суті питання.
ВИСТУПИЛИ: Савельєв М.Г., який запропонував схвалити даний експертний
висновок.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРШІИЛИ: схвалити даний експертний висновок регуляторного акту.
7. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку, затвердження

ціни та
вартості,
стартової
продаж у
ділянок несільськогосподарського призначення.

власність

СЛУХАЛИ: Процьку Л.С., яка виступила по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ: Пропоную даний проект зняти з розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАШ/ІСЯ» 0.

земельних

Т
ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії міської ради
зняти з розгляду даний
проект.
8. Про погодження вартості
продажу об'єктів міської комунальної власності.

ВИСТУПИЛИ: Пропоную даний проект зняти з

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 5.

розгляду.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЗЇИСЯ» О.
ВИРІЦІИЛИ: рекомендувати сесії міської
ради зняти з розгляду даний
проект.
9. Про встановлення мінімальної
вартості місячної орендної плати одного

квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осібз
урахуванням місця його розташування та функціонального призначення
при передачі воренду (суборенду) та житловий найм
на території м.
Володимира-Волинського у 2018 році.

СЛУХАШ/І: Процьку Л.С.,яка
виступила по суті проекту.
Коба С.А. прошу проголосувати,

хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИШ/І: прийняти даний
проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
10. Про здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами
Володимир

Волинської міської ради у 2017 році
- О.М., яка
СЛУХАЛИ: Субицьку
виступила по суті проекту.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто
за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
Г ОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІЦІИЛИ: прийняти даний проект рішення
для винесення на сесію з
позитивним висновком.
11.Про внесення доповнень до рішення міської
ради від 16.11.2017 року М:
21/8 «Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів 2018
році».

СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка виступила по суті
проекту

у

ВИСТУПИЛИ: Коба С.А., який запропонував вжити якісь заходи, адже до
окремих дворів проїхати швидкій чи пожежній машині Неможливо через
МАФи.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 1.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
12. Про затвердження загального обсягу видатків
на 2019 рік на реалізацію

проектів громадського бюджету (бюджету участі).
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка виступила по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ: Венгер О.М. Чи міг би бути проект, який подавав Климюк М.С.,
переможцем у наступному році?
Принда А.П., який зауважив, що через оці депутатські втручання, минулого
року трохи не «зарубали» ЦЮ ідею. Дайте, хай люди самі голосують і
вирішують, що їм треба без працівників міської ради, без депутатів.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання
на сесію
міської ради з позитивним висновком?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ»

О.

ВИРІШИІП/І: прийняти даний проект рішення
для винесення на сесію з

позитивним висновком.

13. Про внесення змін до рішення міської
ради від 23.06.2017 року Ле 18/9 “Про

громадський бюджет (бюджет участі) міста Володимира Волинського ".
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка виступила по суті проекту. ВИСТУПИЛИ: Коба С.А. От в нас залишились кошти від минулорічного
конкурсу. Що з ними?
Савельєв М.Г. Треба робити непарну кількість Членів координаційної
ради.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного
питання на сесію
міської ради з позитивним висновком з доповненнями
про склад
координаційної ради у кількості 15 осіб і рішення координаційної
ради вважати
прийнятим голосуванням більшості від загальної кількості?

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного
питання на сесію
міської ради з позитивним висновком?

14. Про

розгляд
звернення відносно
пільги
надання
щодо
сплати земельного податку.
СЛУХАШ/І: Шибирин Т.В.,
яка виступила по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ: Свідерський О.М. Пропоную підтримати.
Бо стільки разів до
них звертались, але реальних заходів не вживають і борги
сплачувати не мають
бажання.
Коба С.А. прошу проголосувати,
хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним
висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАШ/ІСЯ» О.
ВИРЦШ/ІШ/І: прийняти даний
проект рішення для винесення на сесію з
позитивним

висновком.

15.Про надання пільги з орендної
плати за користування майном
міської комунальної власності.
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С,
яка виступила по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ: Коба С.А.
прошу проголосувати, хто
питання на сесію міської ради з позитивним висновком. за винесення даного
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІЦП/ПП/І: прийняти
даний проект рішення для винесення
на сесію з
позитивним висновком.
16. Про надання
дозволу ЖЕК м1 на відчуження пилорами.
СЛУХАЛИ: Процьку

Л.С., яка виступила по суті
проекту.
ВИСТУГП/ІЛИ: Коба С.А. А
вона робоча? Яка ваша думка, Віктор Сергійович?
Коба С.А. прошу проголосувати,
хто за винесення даного питання
на сесію
міської ради з позитивним
висновком.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИІП/І: прийняти даний
проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
17. Про

збільшення

статутного

капіталу Підприємства

теплових
мереж "Володимир Волинськтеплокомуненерго".
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С., який
виступив по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ: Савельєв М.Г. А переоцінку
майна, аудит можна провести?
Коба С.А. прошу проголосувати,
хто за винесення даного питання
на сесію
міської ради з позитивним
висновком.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для
винесення на сесію з
позитивним висновком.
18.Про внесення змін до рішення міської
ради від 16.11.2017 року Ле
21/11 “Про Програму соціального
захисту населення міста на 2018-2020

роки".
СЛУХАЛИ: Смикалюка О.П., який виступив по суті
проекту.
ВИСТУПИЛИ: Коба С.А. Які ще комісії розглядали? Які рішення винесли?
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за
винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення
для винесення на сесію з
позитивним висновком.
19. Про внесення змін і
доповнень до рішення міської ради від 15.12.2016р. Ле
12/14 «Про затвердження Програми

розвитку земельних відносин на 20172020 роки».
СЛУХАШ/І: Процьку Л.С.,
яка виступила по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ: Гудим А.Б. Це власними силами? Чи буде
замовлятись проект?
Венгер О.М. На що це кошти - роз'ясніть детально?
Гудим А.Б. Є нові норми на нормативно-грошову оцінку?
Коба С.А. прошу проголосувати,

хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 1.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення
для винесення на сесію з
позитивним висновком.
20. Про внесення змін
та доповнень до Програми економічного і соціального

розвитку міста на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від
21.12.2017 року Л`222/5.
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка виступила по суті
проекту.
ВИСТУПИЛИ: Фіщук В.С. Це питання
розглядалось, коли вносили зміни до
бюджету, тому це заходи по Угоді мерів.
Коба С.А. прошу проголосувати,

хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком.

ГОЛОСУВАШ/І:

«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
21.Про утворення бюджетної установи «Ритуальна служба» ВолодимирВолинської міської ради шляхом реорганізації КП «Ритуальна служба»
Володимир-Волинськоїміської ради.
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С., який виступив по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ: Коба С.А. Тобто, тоді установі не треба проводити тендеру?
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання На сесію
міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
22.Про затвердження Програми на 2018-2020 роки для забезпечення
виконання рішень суду.
СЛУХАЛИ: Смикалюка О.П., який виступив по суті проекту.
ВИСТУПИЛИ:
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАШ/ІСЯ»

О.

ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.
23. Про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у міжсесійний

період.

СЛУХАЛИ: Ліщук І.С., яка проінформувала по суті проекту.
Коба С.А. прошу проголосувати, хто за винесення даного питання на сесію
міської ради з позитивним висновком.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0.
«УТРІ/ПУІАЗІИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: прийняти даний проект рішення для винесення на сесію з
позитивним висновком.

24. Різне
У «різному» питань та пропозицій не

Голова комісії
Секретар комісії

С.А.К0ба

А.П.Принда

