ПРОТОКОЛ М 81
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир Волинської міської ради УІІ скликання

-

11.00 год.

26.11.2018 р.
Присутні члени комісії:

Коба С.А. голова комісії, Савельєв М.Г., Венгер О.М., ГудИм А.Б., Жук Я.І.
члени комісії

-

Запрошені:

Томашук І.Г., Кулікова Л.В., Віслобоков Р.Ю., Грищук А.Б., Клачук О.Г.,
Смикалюк ОП., Фіщук В.С.

Порядок денний:

Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін до бюджету на 2018 рік».
Інформує: Томашук І.Г.
2. Різне.
1.

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

.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ» 1.
ВИРІШИШ/І: обрати секретарем засідання Гудима А.Б.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАІП/І:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний
1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про
внесення змін до бюджету на 2018 рік»
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка проінформувала присутніх про внесення змін
до бюджету на 2018 рік.
ВИСТУПИШ/І: Жук Я.І, із запитанням відносно обгрунтуванням вартості
майданчиків і місця їх розміщення.
Венгер О.М. чи є необхідність виділення такої суми коштів?
Фіщук В.С. із відповіддю по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 3.

«ПРОТИ» О.
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ»

2.

ВИРІШИШ/І: не підтримувати дану пропозицію.
Савельєв М.Г. залишив засідання.

ВИСТУТП/ІЛИ: Венгер О.М. із пропозицією виключити п.1.1та направити
його на додаткове вивчення.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: виключити п.1.1 та направити його на додаткове вивчення.
1
1.
Коба С.А. з пропозицією проголосувати підрозділ крім п.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0

.

«УТРИІХ/ІАЇП/ІСЯ»

0.

1
ВИРІШИЛИ: погодити підрозділ крім п. 1.
і
Жука Я.І., який запропонував виключити з підрозділу 2 п.1 направити його
на додаткове вивчення.
1.
Кобу С.А. з пропозицією проголосувати за підрозділ 2 крім п.
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІІЦИЛИ: погодити підрозділ 2 крім п. 1.
СЛУХАЛИ:
і
Жука Я.І., який запропонував виключити з підрозділу 3 п.2 направити його
на додаткове вивчення.
Кобу С.А. з пропозицією проголосувати за підрозділ 3 крім п. 2.
ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІЦП/ІЛИ: погодити підрозділ 3 крім п. 2.
ВИСТУПИЛИ: Коба С.А., який запропонував продовжити засідання комісії
після додаткового вивчення пунктів 1.1,2.1, 3.2.
ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

*

«УТРИМАШ/ІСЯ» О.
ВИРІШИШ/І: продовжити засідання комісії після додаткового вивчення
пунктів 1.1,2.1, 3.2.

Голова комісії

Коба С.А.

Секретар

Гудим А.Б.

