ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ .1Ч`261
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир Волинської міської ради УП скликання

-

18.04.2018р. 14.30 год.

Присутні члени комісії:

Коба С.А. голова комісії, Савельєв М.Г., Венгер О.М., Принда А.П., Гудим
- комісії
А.Б. члени

-

Запрошені:

Кулікова Л.В., Шибирин Т.В., Ліщук І.С., Петрук В.М., Томашук І.Г.,
Козичко 0.1., Смикалюк О.П., Клачук О.Г., Субицька О.М., Процька Л.С.,
Свідерський О.М., Матвійчук Я.А.

Порядок денний:
1.

Про депозит.

2. Контроль за рішеннями міської ради щодо виділення та освоєння
коштів з міського бюджету по галузі «Охорона здоров'я».
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року
М222/6 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Інформує: Шибирин Т.В.

4. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального

розвитку міста на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 21.12.2017 року Ле 22/5
Інформує: Субицька О.М.

5. 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.

затвердження положення «Про організацію та проведення
ярмаркової діяльності на території міста Володимира-Волинського»
Інформує: Субицька О.М.

6. Про

черговості проведення
визначення
методику
дорожнього покриття вулиць м. Володимира-Волинського

7. Про

ремонту

Інформує: Фіщук В.С.
приміщення
8. Про погодження вартості продажу частини нежитлового
по вул. Шевченка,11

Інформує:ПроЦька Л.С.

приміщення по
9. Про погодження вартості продажу частини нежитлового
вул. Ковельській,79

Інформує: Процька Л.С.

оцінку, затвердження
10.Про погодження звітів про експертну грошову
земельної
власність
продаж у
вартості
та
ділянки несільськогосподарського призначення
Інформує: Процька Л.С.

і
складання
порядок
«Положення
про
розробку
підприємств міста
затвердження фінансових планів комунальних
Володимира-Волинського та проведення контролю за виконанням

11.Про

планів»
Інформує: Жук Я.І.

Цих

01.03.2018 року Ле 24/35
12.Про внесення змін в рішення міської ради від

служба» Володимир«Про утворення бюджетної установи «Ритуальна
служба»
Волинської міської ради шляхом реорганізації КП «Ритуальна
Володимир-Волинської міської ради»
Інформує: Фіщук В.С.
збільшення
статутного капіталу Підприємства
“Володимир-Волинськтеплокомуненерго”
мереж
Інформує: Фіщук В.С.

13.Про

теплових

Володимир-Волинської

14.Про скасування рішення виконавчого комітету
планів комунальних
міської ради від 21.03.2018 р. “Про затвердження
підприємств міста на 2018 рік”

Інформує: Жук Я.І.

М92/ 10 вія 01.12. 2015 року
15.Про внесення змін до рішення міської ради
комісії ВолодимирПро затвердження Положення про постійні

Волинської міської ради
Інформує: Жук Я.І.

16.Про

затвердження
міжсесійний період
Інформує: Ліщук І.С.

розпоряджень міського

голови, виданих

у

17.Пр0 заслуховування звіту про роботу постійної депутатської комісії з

фінансів, соціально-економічного
бюджету,
питань
підприємництва та регуляторної діяльності
Інформує: Ліщук І.С.

розвитку,

18.Різне
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6

.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІЦІИЛИ: затвердити порядок денний.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Венгера О.М.,
з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5

.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ»

1.

Про розгляд питання щодо розміщення На депозитному рахунку
додаткових бюджетних коштів.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка повідомила, що є пропозиція розмістити на
депозитному рахунку додаткові бюджетні кошти у таких сумах: по
1
спеціальному фонду.
загальному фонду 000,0 тис. грн.. та 750,0 тис. грн.. по
1.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІІЦИЛИ: погодити та надаїЇ; з л на розміщення на депозитному
таких сумах: по загальному фонду
рахунку кошти міського бюдж
1000,0 тис. грн. та 750,0 тис. грн по пеціальному фонду.

ї

Голова комісії
Секретар

»і

Коба С.А.
Венгер О.М.

