протокол м

077

засідання депутатської комісії з
питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва
Володимир Волинської міської та регуляторноїдіяльності
ради УП скликання
13.О2.2О19р.

і

14.00

ГОД.

Присутні члени комісії:

Коба С.А., голова комісії, Венгер О.М., Савельєв
МГ., Принда А.П., Гудим
А.Б. ( зі спізненням)
члени комісії

-

Запрошені:

Шибирин Т.В., Ліщук І.С., Кулікова Л.В.,
Томашук І.Г., Кереб О.П., Борис Г.Л.,
Тягунова А.А.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А.
щодо обрання секретарем засідання
Савельєва М.Г. з огляду на
складення повноважень Жуком Я.І.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

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

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: затвердити такий

порядок денний.

Порядок денний:
1.

Про погодження
проекту рішення виконавчого комітету «Про
внесення змін

бюджету на 2019».
Інформує: Шибирин Т.В.

до міського

2,

Про встановлення
на території міста Володимира Волинського
туристичного збору
Інформує: Шибирин Т.В.
-

3.

Різне.

1. Про

погодження проекту рішення виконавчого комітету міської
ради
«Про внесення змін до міського бюджету
2019 рік» ( зміни по
на
субвенціях з державного бюджету).

СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка запропонувала
розглянути внесення змін до
рішення, а саме прийняти субвенцію з обласного бюджету сумі 100000
у
грн. на
виплату матеріальної допомоги
родині загиблого військовослужбовцяучасника ООС Василя Крищука.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який
запропонував погодити даний
проект рішення виконкому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення виконавчого комітету.
2. Про

встановлення на території міста Володимира
Волинського туристичного збору

СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка запропонувала
розглянути проект рішення
міської ради та доповіла по суті питання.
Савельєв М.Г. А в чому різниця між в'їзним і внутрішнім
туристом в
розмірах збору?
Коба С.А. А в зв'язку з чим вносяться такі зміни
виключно зі змінами в
- встановити 1%, для
податковому законодавстві? Я пропоную для іноземців
українських туристів О,5%.
Венгер О.М. А якщо -людина здає своє помешкання в
оренду туристам, то
вона такий же оплачуватиме відсоток? Пропоную дослухатись до
представника готелю і встановити мінімальний відсоток 0,5.
Савельєв М.Г. Про підвищення ставок туристичного збору
- можна говорити,
б
коли готель був переповнений туристами.
На засідання прибув член комісії Гудим А.Б.
Пропозиція «за 0,5 % для іноземців і українських туристів»
е
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 3.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 2.
Пропозиція «за 0,5 % для іноземці і украінських туристів 0,1 %»
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 2.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 3.
Пропозиція «для внутрішнього
туриста 0,5 %»

Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.
ГОЛОСУВАЛИ:

Пропозиція «для іноземців О,5%»

-

-

«ЗА» 3.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 2.
Коба С.А. А яка різниця у фінансовому вираженні?
Пропозиція «для 'іноземців 0,5 %»

-

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував рекомендувати
даний проект рішення міської ради та винести на розгляд сесії Міської ради
з позитивним висновком з пропозицією О,5% для внутрішнього і
зовнішнього туриста.
3. Різне.
У «Різному» розглянули пропозиції:

Заступника начальника управління соціального захисту Коломия В.І. про
виплату родинам загиблих учасників АТО (ООС) щомісячно на дітей до 18
років мінімальної заробітної плати ( відповідно до звернення ГО
«Берегині»). Також про виділення 180 тис. грн. одноразової грошової
допомоги на відшкодування надгробних пам'ятників загиблим учасникам
АТО (ООС).
2. Директора терцентру Борис Г.Л.
про харчування нужденних
відповідно
до доручення міського голови.
малозахищених громадян
ці
пропозиції і запросили Детальнішу інформацію
Члени комісії розглян ли
на чергове засідання мід/яке відбудеться 21.02.2019р.
1.

Голова комісії
Секретар

`
.

Коба С.А.

Савсльсв М.Г.

