ПРОТОКОЛ Мз 73
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир Волинської міської ради УП скликання
13.09. 2018 р.

-

11.00 год.

Присутні члени комісії:

'

Коба С.А. голова комісії, Венгер О.М., Гудим А.Б., Принда А.П., Жук Я.І.
члени комісії

-

Запрошені:

Томашук І.Г., Мамалиґа С. О., Ліщук І.С.

Порядок денний:

Про розміщення додаткових коштів на депозитному рахунку
Інформує: Томашук І.Г.
2. Про проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення
змін до бюджету на 2018 рік»
Інформує: Томашук І.Г.
3. Різне.
1.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Принда А.П.,
з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4

.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ» 1.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний
1. Про
розгляд питання щодо розміщення на депозитному рахунку
додаткових бюджетних коштів.
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка повідомила, що є пропозиція розмістити на
депозитному рахунку додаткові бюджетні кошти у сумі 626 тис. грн. з
загального фонду.
ВИСТУГП/ІЛИ: Жук Я.І. з запитанням щодо суми коштів, яка була розміщена
на депозиті у минулому році.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: погодити та надати дозвіл на розміщення на депозитному
рахунку кошти міського бюджету у сумі 626 тис. грн. з загального фонду.

2. Про проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення

змін до бюджету на 2018 рік»
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка проінформувала присутніх про надходження
субвенцій до міського бюджету.
ВИСТУПИЛИ: Коба С.А. з пропозицією заслухати на наступному засіданні
комісії головного лікаря ТМО Клачука О.Г. з інформацією щодо
невикористання коштів по програмі «Доступні ліки» та відносно питання
фінансування капітального ремонту вул. Федорівської.
Жук Я.І., який повідомив, що за його інформацією вул. Федорівська
знаходиться на балансі Зарічанської ОТГ.
Коба С.А., який запропонував погодити проект рішення виконавчого
комітету, виключивши абзац 1 пп. 1.1., пп. 1.2., пп. 1.4 та 1.5.
ГОЛОСУВАЛИ:
і

«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект ріш ня

Голова комісії
Секретар

і

'

мінами.
Коба С.А.

Принда А.П.

