протокол .Ыёї

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

-

14.00 год.

17.09.2018р.

Присутні члени комісії:

Коба С.А., голова комісії, Савельєв М.Г., - заступник голови комісії, Принда
А.П., Гудим А.Б. ( зі спізненням), Жук Я.І., члени комісії

-

Запрошені:

Кулікова Л.В., Томашук І.Г., Ліщук І.С., КлаЧук О.Г., Киба Т.Я., Фіщук В.С.,
Петрук В.М., Дишлюк Т.В.

Порядок денний:
1.

Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»
Інформує: Томашук І.Г., Фіщук В.С., КлаЧук О.Г.

2. Різне.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАІП/ІСЯ»

О.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо обрання секретарем засідання
Принди А.П. з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
1.

Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»

СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка доповіла по суті проекту: місту треба
прийняти субвенцію з бюджету Зарічанської ОТГ в сумі 119345 грн. на

ремонт вулиці Федорівської та повернути субвенцію в державний бюджет на
придбання пільгових ліків за програмою «Доступні ліки» в сумі 300 000 грн.
Клачука О.Г., який проінформував, що місту помилково був зроблений
розрахунок і потреби в таких коштах немає.
Кобу С.А. Який запропонував проводити більшу інформаційну роботу, щоб
і
люди вільно користувались цією програмою, запропонував голосувати за
повернення коштів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
1

«ПРОТИ» .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С., який проінформував, що роботи давно виконані, і
вулиця Федорівська належить: права частина ОТГ, ліва місту. Зараз ОТГ
повертає нам кошти, а замовником робіт було КП «Полігон».
Жука Я.І. Ця інформація не відповідає дійсності. Ця вулиця належить
Зарічанській ОТГ і місто не мало нічого тут фінансувати.
Кибу Т.Я. Частина вулиці належить місту, тому місто могло і повинне брати
участь у спів фінансуванні капремонту цього об”єкта.
Кобу С.А., який запропонував підтримати прийняття коштів з бюджету ОТГ.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 1.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІЦІИЛИ: погодити проект рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».
СЛУХАЛИ: Кобу С.А., який запропонував повернутися до голосування за
порядок денний та включити питання «Про можливість співфінансування у
розмірі 10% та 50% проекті на конкурс ДФРР».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ»

1.

СЛУХАЛИ: Петрука В.М. та Дишлюк Т.В., які проінформували, що по галузі
освіти і медицини подані проекти на ДФРР по будівництву спортмайданчиків
по вул.. Драгоманова, 20 ( стадіон), утеплення фасадів ДНЗ м8 та придбання
цифрового рентген хірургічного апарату для ТМО, тому буде потреба, в разі
виграшу, виділити кошти на співфінансування.
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ»

1.

ВИРІШИЛИ: Доручити головним розпорядникам коштів передбачити в
проекті бюджету На 2019 рік дані видатки, в разі виграшу проектів.
2. Різне.

СЛУХАЛИ: Жука Я.І., який
Сагайдачного, 3
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перевірку на об'єктах на вул.

Коба С.А.

Принда А.П.

