ПРОТОКОЛ
спільного засідання депутатських комісій з питань охорони
здоров'я та екології, комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності,
комісії з питань законності і правопорядку, депутатської діяльності,
регламенту, зв'язків з громадськими організаціями, та об'єднаннями
громадян Володимир - Волинської міської ради УП скликання
10.00 год.

06.07.2О18р.

Відсутні члени комісій:
Жук Я.1., Василюк В.М., Горошкевич Р.В., Сусік В.М.

Запрошені:

Матвійчук Я.А., Кулікова Л.В., Томашук І.Г., Ліщук І.С., Клачук О.Г., Чубок
К.В., Процька Л.С., Диньковський М.М., Павленко Л.М.

Порядок денний:
СЛУХАЛИ: Шевчука І.В. про обрання головуючого на спільному засіданні
Кобу С.А.
ГОЛОСУВАШ/І:

«ЗА» 11.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 1 (Коба С.А.).
ВИРІШИЛИ: обрати головуючим спільного засідання трьох постійних
депутатських комісій Кобу С.А.
СЛУХАЛИ: Кобу С.А. про обрання секретарем на спільному засіданні
Зінкевича В.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 10.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 2 (Зінкевич В.О., Вірковський В.П.).
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем спільного засідання
депутатських комісій Зінкевича В.О.

трьох

постійних

СЛУХАЛИ: Кобу С.А. про затвердження порядку денного спільного засідання
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»

12.

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

Про створення комунального підприємства «Володимир-Волинський
центр первинної медичної допомоги».

2. Про внесення змін до рішення міської
М922/6 «Про міський бюджет на 2018 рік».
3. Різне

ради від 21.12.2017 року

ПО ПЕРШОМУ ІП/ІТАНІ-ПО:
СЛУХАЛИ: Матвійчука Я.А., який доповів про суть медичної реформи і
зазначив причини створення комунального підприємства, а також
проінформував про організаційні та фінансові принципи діяльності
новоутвореного КП.
ВИСТУПИЛИ: Савельєв М.Г. А рішення район і об'єднаних тергромад вже є.
Як бути з ними?
Гудим А.Б. А чи готові на таких умовах з новоутвореним КП співпрацювати.
громади і район?
ВИСТУПИЛИ: Шевчук І.В. Я цей проект статуту можливого новоутвореного
підприємства намагався широко розповсюдити серед колективу медичних
працівників.
Коба С.А. А як, на вашу думку, треба залучати населення до процесу
підписання декларацій? Яка ситуація з деклараціями у містах Ковелі та Луцьку?
ВИСТУПИЛИ: Чубок К.В., яка повідомила, що по місту укладено 22%
декларацій, по району і ОТГ 11%.

-

Венгер О.М. А кошти на медичну субвенцію по районних жителях куди
спрямовуватимуться? Поясніть детальніше.
Тимосевич О.О. А як керівник КП може самостійно створювати структуру та
надавати в оренду майно?
Венгер О.М. А працівники будуть переведені з ТМО в новоутворене КП?
В області є рішення про створення трьох госпітальних округів, а як проходять
Ці
процеси в інших містах України?

Тимосевич 0.0. А чи не треба буде створювати відповідний відділ в структурі
виконкому?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 12.

«ПРОТИ» 0

.

«УТРИМАШ/ІСЯ»

О.

Депутатські комісії з питань охорони здоров'я та екології, комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та

регуляторної діяльності, комісії з питань законності і правопорядку,
депутатської діяльності, регламенту, зв'язків з громадськими організаціями, та
об'єднаннями громадян ВИРІЦП/ІЛИ: рекомендувати винести даний проект
рішення на пленарне засідання сесії міської ради з позитивним висновком.
а:
Їё
%

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
СЛУХАЛИ: Матвійчука Я.А., який повідомив про те, що буквально
напередодні ввечері, коли вже було підписане і оприлюднене розпорядження
міського голови про скликання позачергової сесії міської ради, надійшов лист з
Волинської ОДА про можливість залучити додаткові кошти на придбання
обладнання для ТМО за рахунок фінансів Світового банку у сумі 1,4 млн. грн.
Умовою є співфінансування з міського бюджету в розмірі 10%.
Також буквально сьогодні стало відомо про прийняття постанови КМУ про
виділення коштів з екологічного фонду для початку робіт по розробленню
третьої карти міського сміттєзвалища в сумі біля 5 млн. грн. і, відповідно, рада
має прийняти рішення про співфінансування цього проекту в розмірі не менше,
як 10%.
ВИСТУПИЛИ:
Венгер О.М. А не будуть ці кошти «висіти» невикористаними так, як по
сміттєвозу?
Тимосевич 0.0. Я думаю, що тут не пройшла вся законна процедура.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 9.
«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 1 ( Венгер О.М.).
НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2
Депутатські комісії з питань охорони здоров'я та екології, комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та
регуляторної діяльності ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести даний проект
рішення на пленарне засідання сесії міської ради з позитивним висновком.
_

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Питань та пропозицій не надходило.

Голова спільного засідання комісій

Секретар спільного засідання комісій

В.О.Зінкевич

