
Протокол № З

постійної діючої комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
охорони здоровя, соціального захисту населення, прав людини, законності, 
депутатської діяльності і етики.
25.01.2016 м.Деражня

Присутні: голова комісії -  Гольник О.П.
заступник голови комісії -  Дубілей В.П. 
секретар -  Бондар О.Є.

Порядок денний

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік.

Слухали: головного бухгалтера Гончаренко І.Д. -  інформацію про доходи та видатки 
міського бюджету за 2015 рік по загальному і спеціальному фонду в розрізі галузей.

Постановили: Звіт про виконання міського бюджету взяти до відома і рекомендувати на 
сесії затвердити запропонований проект рішення.

2. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік».

Слухали: головного бухгалтера Гончаренко І.Д. -  перелік змін по статтях видатків по 
яких виникла необхідність фінансування у 2016 році.

Постановили: Підтримати запропоновані зміни до міського бюджету на 2016р. і 
рекомендувати на сесії затвердити запропонований проект рішення.

3. Про звіт комунальних підприємств щодо результатів фінансово-господарської 
діяльності. Розгляд пропозицій щодо оптимізації господарської діяльності. 
План роботи на 2016 рік.

Слухали: Ковальчук А.М. -  головного бухгалтера «Деражнянська ЖЕК № 1», яка 
проінформувала про фінансово-господарський стан комунального підприємства, 
доходи, видатки, фінансовий результат та план основних робіт на 2016 рік.

Постановили: Звіт комунального підприємства взяти до відома. Дирекції КП 
«Деражнянська ЖЕК № 1» до сесії внести пропозиції по Заходах по покращенню 
роботи та санітарного стану полігону твердих побутових відходів в м.Деражня.

4. Про встановлення ставок податку на майно в м.Деражні Хмельницької
області.

Слухали: Шибко М.В. спеціаліст І категорії ознайомила присутніх про зміни 
відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи» по встановленню ставок на майно в м.Деражня та Положеннями про 
порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної



ділянки, в м.Деражня Хмельницької області, обчислення та сплати земельного 
податку, обчислення та сплати транспортного податку.

Постановили: Погодити і рекомендувати сесії затвердити прект рішення.

5. Про хід виконання Програми захисту території м.Деражні від шкідливої дії 
вод на період 2015-2020 років.

Про хід виконання Програми «Питна вода Деражні на 2015-2020 роки».

Слухали: Шибко М.В. спеціаліст І категорії проінформувала про основні пункти 
Програм, стан їх виконання та плани по виконанню даних Програм у 2016 році.

Постановили: Інформацію взяти до відома і рекомендувати сесії затвердити проекти 
рішення.

6. Про закріплення обєкта комунальної власності територіальної громади 
м.Деражні трикімнатної квартири № 6 по вул. Заводській Г, на праві 
господарського відання.

Слухали: Шибко М.В. спеціаліст І категорії ознайомила комісію з запропонованим 
проектом рішення.

Постановили: Підтримати проект рішення Про закріплення обєкта комунальної 
власності територіальної громади м.Деражні трикімнатної квартири № 6 по вул. 
Заводській Г, на праві господарського відання. Рекомендувати сесії затвердити проект 
рішення.

7. Про преміювання міського голови, заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади.

Слухали: Сидорук В. А. секретаря міської ради яка запропонувала погодити розміри 
преміювання міського голови в розмірі 100% до нарахованої заробітної плати та 
заступників в розмірі 50% до нарахованої заробітної плати.

Постановили: Підтримати запропонований проект рішення та винести на 
затвердження сесії.

Голова постійної комісії

Секретар


