ПРОТОКОЛУ Ле
Засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир Волинської міської ради УІІ скликання

-

02.08.2018 р.

Присутні члени комісії:

Коба С.А.(г0лова коМісії),Савельєв М.Г.,ВенгерО.М.,ПрИндаА.П.,Гудим А.Б.

Запрошені:

Кулікова Л.В., Петрук В.М., Козичко 0.1., Смикалюк О.П., Вишневський
І.М., Клачук О.Г., Стемковський В.В., Субицька О.М., Антоненко Н.Й.,
Тимосевич 0.0., Процька Л.С., Свідерський О.М., Фіщук В.С.

Порядок денний:
1.

Про розгляд питання щодо розміщення на депозитному рахунку
додаткових бюджетних коштів.
Інформує: Томашук І.Г.

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

«Про міський бюджет на 2О18рік»
Інформує: Томашук І.Г.

3. Про дозвіл на продаж земельної ділянки несільськогосподарського

призначення.

Інформує: Процька Л.С.

4. Різне.

Початок засідання комісії о 14.30
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. який інформував членів комісії, щодо
обрання секретарем засідання Венгера О.М., з огляду на складення
повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»

5

.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити секретаря засідання комісії на О2.О8.2018р.
Венгера О.М.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. стосовно порядку денного засідання
комісії, який дав слово присутньому На засіданні Фіщуку В.С.
В свою чергу Фіщук В.С. проінформував про те, що є необхідність
розглянути на комісії ще два важливих питання, та при наявності необхідної
кількості голосів, включити їх у порядок денний.

Інформує: Фіщук В.С.

Про розгляд питання стосовно підготовки до опалювального сезону
військового комісаріату по вул. Січових стрільців М93. Проінформував, що
котельня військового комісаріату' знаходиться в аварійному стані, та
потребує поточного ремонту, відповідно є необхідність включити це питання
до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

ВИРІШИЛИ:

Включити до порядку денного питанням 1194 пропозицію Фіщука В.С.
стосовно підготовки до опалювального сезону військового комісаріату по
вул. Січових стрільців Л93.

Інформує: Фіщук В.С.

Про додаткове виділення коштів на ремонт ЗРП м.ВолодИмир-Волинського
«ЗА» 5.

«ПРОТИ»

О

.

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ»

ВИРІШИЛИ:

О.

Включити до порядку денного питанням Л95 пропозицію Фіщук В.С.
стосовно виділення коштів на ремонт ЗРП м.Волордимир-Волинського.

Розгляд порядку денного.
Питання ЛШ

Про розгляд питання щодо додаткового розміщення на депозитному рахунку
бюджетних коштів.

Інформує: Томашук І.Г.

Томашук І.Г. проінформувала членів комісії стосовно наявності тимчасово
вільних коштів у сумі 1000000 грн., та запропонувала цю суму розмістити на
депозитному рахунку УкрГазБанк.
Також Томашук І.Г. проінформувала, що станом На 02.08.2018р. до міського
бюджету, додатково, в наслідок розміщення тимчасово вільних коштів
надійшло 737100грн. відсотків.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: Розмістити на депозитному рахунку УкрГазБанк тимчасово
вільні кошти у сумі 1000000 грн.

Питання 1Ч`22

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

міський бюджет на 2018рік»

Інформує: Томашук І.Г.

Томашук І.Г. проінформувала про пропозиції які стосувались змін по
субвенціях з державного бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внесені зміни по субвенціях з державного
бюджету, прийняти для позитивного рішення на сесії міської ради.

Питання .м3

дозвіл на
призначення.

Про

продаж

земельної ділянки

Інформує: Процька Л.С.

несільськогосподарського

-

Процька проінформувала, що є звернення гр. Венгрин Ю.І., Сідловського
В.С., та Карпюка П.В. щодо придбання у власність орендованих земельних
ділянок.
Члени комісії вирішили поставити на голосування питання Ле 3 за основу, та
голосувати проект рішення про продаж земельних ділянок окремо по
пунктах.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

ВИРІШИЛИ: прийняти питання порядку денного М93 за основу та
голосувати окремо по пунктах.
В свою чергу голова комісії Коба С.А. проінформував присутніх, що не

прийматиме участі у обговоренні та не прийматиме участі у голосування
пункту М91.3 зв`язку з наявністю конфлікту інтересів.

Інформує: Процька Л.С.
Пункт 1.1. Про дозвіл на придбання у власність орендованої земельної
ділянки гр.Венгрин Ю.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати та надати дозвіл на придбання у власність
орендованої земельної ділянки гр.Венгрин Ю.І.

Пункт 1.2. Про дозвіл на придбання у власність орендованої земельної
ділянки гр.Сідловського В.С.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати та надати дозвіл на придбання у власність
орендованої земельної ділянки гр. Сідловського В.С.

Пункт 1.3. Про дозвіл на придбання у власність орендованої земельної

ділянки гр. Карпюку П.В.

Коба С.А. вніс пропозицію направити запит відповідним установам, стосовно
надання інформації про орендовану підприємцем Карпюк П.В. земельну
ділянку, а саме яка оренда сплачується, яким видом діяльності займається
підприємець на даній орендованій земельній ділянці.
Коба С.А. вніс пропозицію голосувати за пункт 1.3.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 1. Венгер О.М.
«ПРОТИ» О.
«УТРІ/ІМАЛИСЯ»
«

нв

З. Савельєв М.Г.,ПриндаА.П., Гудим А.Б.
ПРІ/П7ІМАВ УЧАСТІ» 1. Коба С.А.

ВИРІШИЛИ: пункт

розділилися.

1.3. не знайшов підтримки членів комісії, голоси

Голосування питання М 3 порядку денного в основній редакції:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 2. Венгер О.М. Принда А.П.
«ПРОТИ» 0 .
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 2. Савельєв М.Г., Гудим А.Б.
ПРІ/П7ПУІАВ
УЧАСТІ» 1. Коба С.А.
« НЕ

ВИРІШИЛИ: одноголосної згодо щодо цього питання комісія не дійшла,
голоси розділилися, відповідно рішення не прийнято, та буде
проінформовано це питання на погоджувальній раді.

ПитанняЛ`94
Про розгляд питання стосовно підготовки до опалювального сезону
військового комісаріату по вул. Січових стрільців МЗ

Інформує: Фіщук В.С.

Фіщук В.С. інформує щодо доцільності ремонту котельні, по вул. Січових
Стрільців МЗ. Також проінформував, що ориєнтовна вартість ремонту
одного котла становитиме 200000 грн.

Комісія в свою чергу у жвавому обговоренні дійшла спільної думки та
вирішила проголосувати за включення об`єкта, що мають фінансуватись у
поточному році й рекомендувати фінансовому управлінню забезпечити
фінансовий ресур для необхідних робіт.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

ПитанняЛ`25
Про додаткове виділення коштів на ремонт ЗРП м.Володимир-Волинського.

Інформує: Фіщук В.С.
Фіщук В.С. проінформував, що загальний необхідний фінансовий ресурс
складає 298 тис. грн.
Члени комісії у обговоренні вирішили Частково задовільнити ЦЮ потребу, та
поставити на голосування пропозицію, щодо виділення коштів з міського
бюджету у сумі 99 тис. грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ»

0.

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ»

1.

Венгер О.М.

Різне.

Голова комісії

Секретар

і

Коба С.А.

7
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Венгер О.М.

