
                                                    Протокол  № 2

 Спільного засідання  постійних  комісій Деражнянської міської 
ради  з питань  планування , фінансів , бюджету та соціально - 
економічного розвитку і з питань житлово - комунального 
господарства та комунальної власності

від 14 лютого 2017 року   

                                       Присутні : Комісія  з питань  планування , 

фінансів ,                               бюджету та соціально - економічного 

розвитку

                                                          голова комісії — Яглінський В.С.

                                                          заступник голови комісії — 

Заворотний А.Ю.

                                                           члени комісії -  Коротун Н. В.

                                                                                      Сидорчук О.О. 

                                              Відсутні:   Зеленовська Л.М.

                                                 

     Комісія  з питань житлово - комунального 

господарства    та комунальної власності

                                                  Присутні:  голова комісії-  Сулін І.А.

                                                              члени комісії-  Харатін М.Я.

                                                                                       Нікіфоров С.С.

                                                                                       Березовський С.В.

                                                                                       Савіцький С.В.                     



                                           Порядок денний 

1. Про розгляд питань порядку денного  другої сесії міської ради сьомого 

скликання .

      1.Звіт  про виконання міського бюджету за 2016 рік.

Слухали  :

 Гончаренко І.Д. (головного бухгалтера)-  Інформацію про доходи і 

видатки міського бюджету  за 2016 рік по загальному і спеціального  

фонду  в розрізі  галузей .

Виступили :

         Яглінськиий В.С. -Задав питання чи повністю  використані кошти , 

які виділялись у 2016 році по програмах.

           Коротун Н.В.- Задала питання  по використанню залишків коштів 

станом на 1 січня  2017 року.

По даних питаннях Головний бухгалтер Гончаренко І.Д. надала 

роз'яснення.

 1.На кінець року не повністю використані кошти , які виділялись на 

ремонт покрівель і доріг.

  2. Вільні залишки коштів будіть використані у 2017 році.

  Вирішили : Звіт  про виконання міського бюджету  взяти до відома  і 

рекомендувати сесії затвердити  запропонований проект рішення.

2. Про внесення змін до рішення  міської ради  “Про міський бюджет 



на 2017 рік”.

Слухали :

 Гончаренко І.Д. (головного бухгалтера) - Перелік змін по статтях 

видатків, по яких виникла необхідність фінансування  у 2017 році.

Виступили :  Сулін І.А., Яглінський В.С.. Запропонували по виділених 

коштах на поліцію вивчити першочергові потреби  по напрямках, 

особливо звернути увагу  на необхідність  покращення криміногенної 

ситуації в місті ( використання камер відеоспостереження ). Також   по 

коштах, які виділяються  на харчування  дітей з малозабезпечених сімей,  

заслухати звіт відділу освіти по їх використанню.

       Беднарський О.А. -  Обгрунтував необхідність  придбання техніки  

для КП  “Деражнянська ЖЕК №1” та ознайомив з технічними 

харакеристиками  запропонованої техніки.

Вирішили :  Підтримати  запропоновані зміни  до міського бюджету на 

2017 рік  і рекомендувати сесії затвердити запропонований проект 

рішення .

3. Про закріплення  за КП  “Деражнянська ЖЕК №1” на праві 

господарського відання  УАЗ -3303.

Слухали: Беднарського О.А.  Пояснив необхідність передачі автомобіля 

УАЗ з КП “Деражнянський міськводоканал”  на КП “Деражнянська 



ЖЕК №1”, та плани щодо використання  даного автомобіля в 

господарській діяльності підприємства.

Вирішили :   Підтримати     і рекомендувати сесії затвердити 

запропонований проект рішення .

4. Про безоплатну передачу комунального майна.

  Беднарського О.А. Ознайомив членів комісій  з  клопотанням  

директора КП “Деражнянська ЖЕК №1”  щодо передачі оргтехніки , 

яка необхідна для роботи  комунального підприємства.

Вирішили :   Підтримати     і рекомендувати сесії затвердити 

запропонований проект рішення .

5. Про збільшення розміру статутного капіталу  КП 

“Деражнянський міськводоканал”.

6. Про збільшення  розміру статутного капіталу КП  “Деражнянська 

ЖЕК №1”

Слухали :   Беднарськго О.А.  Проінформував про те, що в зв'язку з 

тим, що виділені кошти на купівлю автомобіля Газель-33023 для КП 

“Деражнянський міськводоканал”  та ЗІЛ -ММЗ 4502 для  КП 

“Деражнянська ЖЕК № 1” збільшити розмір статутного  капіталу  та 

внести зміни до статуту  даних комунальних підприємств.

Вирішили :   Підтримати     і рекомендувати сесії затвердити 



запропонований проект рішення по питаннях 5 і 6 .

7. Про виконання Програми соціально- економічного та культурного 

розвитку міста за 2016 рік.

 Слухали: Важельську Л.В. Проінформувала  про основні пункти  

Програми , стан їх  виконання, та обсяги фінансування заходів по 

виконанню завдань  Програми.

Вирішили :   Підтримати    і рекомендувати сесії затвердити 

запропоновані  проекти рішень .

8. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.

9. Про затвердження  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.

 Слухали : Важельську Л.В. Ознайомила  по 8  питанню з   переліком 

земельних ділянок  по наданню дозволу  та відмові в наданні дозволу  на  

розроблення  проектів землеустрою. По питанню 9 з переліком проектів 

землеустрою , які підлягають затвердженню.

   Вирішили :   Підтримати    і рекомендувати сесії затвердити 

запропоновані  проекти рішень .

10. Про продаж земельної ділянки.

   Слухали : Важельську Л.В.  Проінформувала  про наявні документи  

на продаж земельної ділянки Беринді В.М.  та проектом рішення.



Вирішили :   Підтримати    і рекомендувати сесії затвердити 

запропонований  проект рішення .

11. Про припинення права користування земельною ділянкою.

 Слухали : Важельську Л.В. Повідомила  про те, що поступила заява від 

жительки м. Деражні  про відмову від земельної ділянки площею 0,1000 

га.

Вирішили :   Підтримати    і рекомендувати сесії затвердити 

запропонований  проект рішення .

12. Про поновлення договорів оренди  земельних ділянок.

Слухали : Важельську Л.В. Ознайомила членів комісії з проектом 

рішення  про поновлення  договорів оренди двох  земельних ділянок з 

Горик Н.В. та Довгошиєю Н.К.  по 0,0578 га  кожна. Орендна плата 

пропонується в розмірі 8% від нормативно- грошової оцінки.

Виступили :  Савіцький С.В., Сулін І.А. - внесли пропозицію розмір 

орендної плати залишити    в розмірі  10% від нормативно - грошової 

оцінки, який діяв в попередньому договорі.

Вирішили :   Підтримати    і рекомендувати  винести на сесію проект 

рішення зі ставкою орендної плати -10%.

Голова комісії     з питань  планування , фінансів ,  
 бюджету та соціально - економічного розвитку              
                                                                                              
                                                                                     Яглінський В.С.



 Голова комісії     з питань житлово - комунального 
господарства    та комунальної власності        
                                                                                    
                                                                                     Сулін І.А.

     В.О. секретаря                                                     Коротун Н.В.


