ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии

14.12.2015 год                           15-00                          каб. 307 

Присутствовали:
	Гончарук Оксана Витальевна 

Гапунич Валентин Викторович
Звягин Олег Сергеевич
Страшный Сергей Анатольевич
Шумахер Юрий Борисович 


Приглашенные:
Бедрега
Светлана Николаевна    

-  директор департамента финансов Одесского                                           городского совета;
Панов
Борис Николаевич            

- начальник управления капитального                                                строительства Одесского  городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес городского совета, об установлении льготного размера сбора за места для паркования транспортных средств на специально отведенных автостоянках».
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Шумахер Ю.Б.
Голосовали за проект решения «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 10.09.2015 року №7039-VI «Про надання пільг зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на спеціально відведених автостоянках» (проект решения прилагается):
за – 4
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 10.09.2015 року №7039-VI «Про надання пільг зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на спеціально відведених автостоянках» и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета.  


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (пункт 4 письма № 04-29/631/2251 от 04.12.2015 г.).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
4. Відповідно до листа департаменту комунальної власності Одеської міської ради згідно наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Одеської області від 24.09.2015р. необхідно сплатити на користь  ТОВ «Об’єднана торгівельна мережа» 994 580,58 грн. З урахуванням залишку бюджетних призначень у сумі 481 500,0 грн. обсяг додаткових бюджетних призначень складає 513 080,58 грн. 
Внесення змін до бюджету м. Одеси пропонуємо здійснити за рахунок  відповідного зменшення видатків загального фонду бюджету м. Одеси за  КТКВ 250404 «Інші видатки» (головний розпорядник – департамент інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міської ради). Зменшення видатків пов’язане з невикористанням затверджених бюджетних призначень на проведення заходів:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по пункту 4 письма № 04-29/631/2251 от 04.12.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о корректировках бюджета города (обращение №2300/04 от 11.12.2015 года).
Голосовали за следующие корректировки: 
КЕКВ
Назва витрат
Сума
(тис.грн.)

Об’єкти, що потребують додаткового фінансування

3122
Проектування та будівництво кабельних ліній 10 кВ (трансформаторна  підстанція № 76) для електропостачання житлового будинку № 18, розташованого в мкр.ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського
996,0

ВСЬОГО:
+996,0


Об’єкти, по яким пропонується зняти залишки 

3122
Будівництво зливної та госпфекальної каналізації по вул. Корнюшина (6-та Степна) від вул. Маршала Малиновського до шляхопроводу "Поїзний" з відновленням дорожнього покриття вулиць
- 996,0


ВСЬОГО:
- 996,0
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 года по письму управления капитального строительства №2300/04 от 11.12.2015 года.
СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о корректировках бюджета города (обращение №2301/04 от 11.12.2015 года).
Голосовали за следующие корректировки: 
Рішенням Господарського суду Одеської області від 14.09.2015 року по справі                №916/2463/14 частково  задоволено позивні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТТ-Буд» до управління капітального будівництва Одеської міської ради, департаменту фінансів Одеської міської ради (копія рішення суду додається).
Вищезазначеним рішенням встановлено стягнути з управління капітального будівництва Одеської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТТ-Буд» суму у розмірі 13 881 120 гривень  04 копійок, у тому числі:
-  суму збитків у розмірі 13 808 040,04 грн;
-  суму судового збору у розмірі 73 080,00 грн.
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради було подано апеляційну скаргу, однак, рішенням Апеляційного господарського суду Одеської області  її  залишено без задоволення.
У зв’язку з обмеженістю ресурсів управління капітального будівництва Одеської міської ради, з метою виконання рішення Господарського суду Одеської області, прошу розглянути можливість щодо виділення за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Одеси видатків для сплати  на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТТ-Буд»   у сумі  13 881 121 грн. 
Назва витрат
КТКВ
КЕКВ
Сума, грн.
Витрати по сплаті збитків
250404
2800
13 808 041,00
Витрати по сплаті судового збору
250404
2800
73 080,00
Разом


13 881 121,00
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 года по письму управления капитального строительства №2301/04 от 11.12.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о корректировках бюджета города (обращение №631/1 от 07.12.2015 года).
Выступили: Гончарук О.В., Шумахер Ю.Б., Звягин О.С.
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. 
СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. по проекту решения «Про внесення змін до комплексної Програми розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року  № 4196-VI (обращение №2303/04 от 11.12.2015 года).
Выступили: Гончарук О.В., Шумахер Ю.Б., Страшный С.А.
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про внесення змін до комплексної Програми розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року             № 4196-VI»  и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета. 


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о корректировках бюджета города (обращение №2306/04 от 11.12.2015 года).
Голосовали за следующие корректировки: 
з метою уникнення арешту рахунків управління капітального будівництва Одеської міської ради, що призведе до зупинки діяльності управління наприкінці бюджетного року, прошу Вас розглянути можливість виділення управлінню капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси на 2015 рік наступних видатків:
КФК
КЕКВ
Сума витрат (грн.)
Загальний фонд (інші видатки)
250404
2800
7 347 524,00
Спеціальний фонд -Бюджет розвитку
150101
3143
    20 000,00
ВСЬОГО:

7 367 524,00
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 года по письму управления капитального строительства №2306/04 от 11.12.2015 года.

СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о корректировках бюджета города (обращение №2299/04 (дод) от 14.12.2015 года).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
КЕКВ
Найменування витрат
Сума (тис.грн)


3142
Субвенція з державного бюжету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – Реконструкція  будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу "Вікторія", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93


- 3 500,0


3122
Субвенція з державного бюжету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – Будівництво каналізаційної насосної станції (далі КНС), напірної госпфекальної та самотечної госпфекальної каналізацій по   вул. 2-а Пригородна від КНС до вул. Спартаківської з відновленням дорожнього покриття вулиць, м. Одеса
+ 3 500,0
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 года по письму управления капитального строительства №2299/04 (дод) от 14.12.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению и.о.директора коммунального предприятия «Побережье» о выделении с бюджета  г.Одессы средств  на погашение  задолженности по арендной плате  в сумме  182 826,69 грн., пеня 23 159,89 грн (письмо №711 от 07.12.2015 года прилагается).
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение коммунальному предприятию «Побережье» средств  на погашение  задолженности по арендной плате  в сумме  182 826,69 грн., пеня 23 159,89 грн.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета о корректировках бюджета города Одессы на 2015 год  (письмо №1383/исх от 10.12.2015 года).
Голосовали за следующие корректировки:
Відповідно   до  рішення   Одеської  міської  ради  від  21.01.2015 р.  № 6259–VI   «Про  бюджет  міста   Одеси  на  2015  рік»  (зі  змінами)  департаменту  міського  господарства  Одеської  міської  ради    за  КТКВ  150101 «Капітальні  вкладення»  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти    підприємствам (установам,  організаціям)    передбачені   бюджетні   асигнування  у  сумі  2000,0 тис.грн.
Напрямок  використання   бюджетних  асигнувань   визначено   як    «Капітальний  ремонт  доріг  на  кладовищі  «Західне»  з  улаштуванням  асфальтового  покриття»  у  сумі  1000.0 тис.грн.  та   «Проектування   та  капітальний  ремонт  мереж  водопостачання  на  кладовищі  «Західне»  у  сумі  1000.0 тис.грн. 
Згідно  з  нормами  діючого  законодавства,  КП  СП  «КПО»  отримано   експертний  звіт  щодо  розгляду  кошторисної  частини  проектної  документації    за   робочим   проектом   «Будівництво  дорожнього  покриття  міського  кладовища  «Західне»  за  адресою:   м.Одеса,  Тираспольське  шоссе,  22-Д».
З    метою    забезпечення   оплати  виконаних  робіт  органами  казначейської  служби  у  м.Одеси,   відповідно  до  отриманих  експертних   висновків,   прошу   внести  корективи  до   бюджету  розвитку   у  грудні  поточного  року     та  змінити напрямок  використання  бюджетних  коштів  на   «Капітальні  трансферти    КП  Спеціалізоване  підприємство  комунально-побутового  обслуговування»   на  загальну  суму   у  розмірі   2000,0 тис.грн.: 
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать департаменту городского хозяйства корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по письму №1383/исх. От 10.12.2015 года. 


СЛУШАЛИ: Информацию  по обращению первого заместителя начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета о выделении средств в размере 5 400,0 тыс.гривень на завершение работ по капитальному ремонту (письмо №1622 от 14.12.2015 года прилагается).
Голосовали за следующие корректировки бюджета: додаткового виділення управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради коштів у розмірі  5 400,0 тис. грн. на завершення робіт з капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі м. Одеси, за наступними адресами: вул. Академіка Корольова, 54, 56, 58, 68, 70; просп. Академіка Глушка, 16, вул. Академіка Корольова, 31, 33,35; просп. Академіка Глушка, 14, вул. Левітана 101; вул. Академіка Корольова, 42, 44, просп. Академіка Глушка, 24, вул. Лінія 15-а та внутрішньоквартальних проїздів за адресами:м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 64, 64а, 64б; просп. Академіка Глушка, 20, 22, 22а, 24а-24б, вул. Ільфа і Петрова, 15а, вул. Ільфа і Петрова 15, 19:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать  выделение управлению дорожного хозяйства Одесского городского совета средств в размере 5 400,0 тыс.гривень на завершение работ по капитальному ремонту по письму №1622 от 14.12.2015 года. 

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по проекту решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 21.01.2015 года №6259-VI «О бюджете города Одессы на 2015 год».
Голосовали за поправки в проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Внести поправки в проект решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета  от 21.01.2015 года №6259-VI                «О бюджете города Одессы на 2015 год» (поправка прилагается).


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по проекту решения «О бюджете города Одессы на 2016 год».
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Шумахер Ю.Б., Гапунич В.В.
Голосовали за рекомендацию комиссии:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению проект решения «О бюджета города Одессы на 2016 год» с поправкой постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов, внесенной на заседании комиссии 07.12.2015 года. 


СЛУШАЛИ: Информацию  председателя комиссии Гончарук О.В. по Положению о постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.
Выступили: Гапунич В.В., Щумахер Ю.Б.
Голосовали за снятия с повестки дня проекта решения «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета VII созыва по вопросам планирования, бюджета и финансов»:
за – 4.
РЕШИЛИ: Снять с рассмотрения III сессии проект решения «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского городского совета VII созыва по вопросам планирования, бюджета и финансов».


Голосовали за поправку в проект решения «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 11.11.2015 г. № 2-VII «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Одесского городского совета VII созыва»:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Внести поправку в проект решения, исключив  подпункт «5.2.6. Вносит предложения на рассмотрение совета о предоставлении льгот по арендной плате за использование имущества коммунальной собственности территориальной громады города».


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, об установлении льготного размера арендной платы.
Найменування організації
Рішення комісії
Підприємство об’єднання громадян «Инватех» громадської організації  «Інвацентр» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Одеський коледж комп’ютерних технологій «Сервер» (товариство з обмеженою відповідальністю)
Голосували за встановлення пільгового розміру орендної плати:
За – 0.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним встановлення пільгового розміру орендної плати.  
Центр соціальних програм «Оптімум» (підприємство громадської організації)
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморський центр освіти» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 % від експертної оцінки приміщення на рік за орендоване приміщення.
Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I –III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад «Антарктика» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 % від експертної оцінки приміщення на рік за орендоване приміщення.
Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  I-III ступенів «Гармонія – XXI столітті» Одеської області 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 % від експертної оцінки приміщення на рік за орендоване приміщення.
ФОП  Зеленков К.Л.


Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
організаціям – переможцям тендерних торгів, які здійснюють організацію харчування у закладах освіти
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свята Катерина» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 % від експертної оцінки приміщення на рік за орендоване приміщення.
Релігійна громада Римсько-католицької церкви Кафедрального костьолу «Успіння Пресвятої Богородиці» 
Голосували за встановлення пільгового розміру орендної плати:
За – 0.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним встановлення пільгового розміру орендної плати.  
Духовне Управління Євангельських Християн Християнської Реформаторської Церкви 
Голосували за встановлення пільгового розміру орендної плати:
За – 0.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним встановлення пільгового розміру орендної плати.  
Релігійна громада м.Одеси, що сповідує Вчення Будди
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 % від експертної оцінки приміщення на рік за орендоване приміщення.

Голосовали за поправку в проект решения «Об установлении размера раенднойплаты в 2016 года»:
За –единогласно.
РЕШИЛИ: Внести поправку №2  до проекту рішення «Про встановлення  розміру орендної плати на 2016 рік»:
1. Доповнити пункт 1 проекту рішення наступними підпунктами:
1.46. Підприємству об’єднання громадян «Инватех» громадської організації  «Інвацентр» як орендарю приміщення, розташованого за адресою:  м. Одеса,  пр-кт Маршала Жукова, 32.
1.47. Центру соціальних програм «Оптімум» (підприємство громадської організації) як орендарю приміщення, розташованого за адресою:  м. Одеса,  вул. Спиридонівська, 9/1.
1.48. фізичній особі підприємцю Зеленкову К.Л. як орендарю приміщення, розташованого за адресою:  м. Одеса,  вул. Рішельєвська, 11.
2. Доповнити пункт 2 проекту рішення наступними підпунктами:
2.4.  Навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморський центр освіти» як орендарю приміщень, розташованих у місті Одесі  за адресами:  вул. Танкерна, 2; вул. Гайдара, 52.
2.5. Одеському приватному навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа I –III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад «Антарктика»  як орендарю приміщення, розташованого   за адресою:  м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 37-Б. 
2.6. Одеському приватному навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  I-III ступенів «Гармонія – XXI столітті» Одеської області як орендарю приміщення, розташованого   за адресою:  м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 84-а.
2.7. Релігійній громаді м.Одеси, що сповідує Вчення Будди, як орендарю приміщення, розташованого   за адресою:  м. Одеса, вул. Махачкалінська, 6.
2.8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Свята Катерина» як орендарю приміщення, розташованого   за адресою:  м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 11.
3. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 
«4. Встановити організаціям – переможцям тендерних торгів, які здійснюють організацію харчування у закладах освіти, на період з 01.01.2016 року до   31.12.2016 року оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за кожне орендоване приміщення та 1 гривня на рік за кожну одиницю майна харчоблоку.».

СЛУШАЛИ: Информацию депутата Подгородинского В.Н. о предоставлении льготы по плате за землю Международному  гуманитарному университету.
Выступили: Гончарук О.В., Шумахер Ю.Б., Гапунич В.В. 
Голосовали за поправку в проект решения «О предоставлении льгот по земельному налогу»:
за – 4. 
РЕШИЛИ: Внести следующие поправки в проект решения:
1. Змінити назву рішення з «Про надання пільги щодо земельного податку» на «Про надання пільги щодо плати за землю».
2. Доповнити преамбулу рішення наступними статтями: стаття 10, підпункт 14.1.147 пункт 14.1 статті 14, стаття 30, стаття 265, стаття 269 Податкового кодексу України. 
3. Пункт 1 проекту рішення  викласти у наступній редакції: «Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо плати за землю на території міста Одеси, звільнивши від її сплати наступних осіб». 
4. Доповнити пункт 1 проекту рішення наступною особою: 
1.1. Міжнародний гуманітарний університет, за земельні ділянки, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94 (кадастрові номери земельних ділянок: 5110137500:55:001:0069; 5110137500:55:001:0070; 5110137500:55:001:0072; 5110137500:55:001:0073). 


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, о предоставлении льгот по плате за землю.

Найменування організації


Рішення комісії
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень національної академії наук України 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І.Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» 

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода Гвардія» 



Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Військова частина  2138
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.


Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Лермонтовський» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровиця» 


Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Військова частина 1489
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій ім. Пирогова закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровиця»

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Державну установу «Інститут очних хвороб і тканинної терапії      ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України»

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Чорноморська виправна колонія управління державної пенітенціарної служби України в Одеський області (№74)

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Південне територіальне управління Національної гвардії України (військова частина 3003)  (м. Одеса)

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси 

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Головне управління ДФС в Одеський області 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Управління Пенсійного фонду України в Суворовському  районі м. Одеси 

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Військова частина  А-3571
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його


 сплати.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеський області 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Головне управління Державної казначейської служби України в Одеський області 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Комунальна установа «Одеський академiчний український музично-драматичний театр iм.В.С.Василька"
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Комунальна установа «Одеський академічний театр музичної комедії  ім. М. Водяного
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Комунальна установа «Одеський обласний академічний росiйський драматичний театр»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Комунальна установа «Одеський театр юного глядача iм.М.Островського»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Комунальний заклад «Одеський обласний театр ляльок»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Комунальна установа "Одеська обласна філармонія"
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Спортивно-концертний комплекс Одеський палац спорту 
Голосували за звільнення від сплати за землю:
За – 4.
ВИРІШИЛИ: Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Комунальне підприємство «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації» 

Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його 
сплати.
Одеське обласне комунальне підприємство «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку №2»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Обласна комунальна організація «Обласний центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Комунальне підприємство «Облтрансбуд» 
Голосували за звільнення від сплати за землю:
За – 0.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним звільнення від плати за землю.  
Комунальний заклад «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа із дзюдо та регбі»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Комунальна установа «Комбінат громадського харчування» 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка» 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Комунальне підприємство «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Обласна дитячо-юнацька спортивна школи стрільби 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеський національний економічний університет 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеський державний екологічний університет 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеська національна академія зв’язку
  ім. О.С.Попова 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеську гідрогеолого-меліоративну експедицію
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеський національний політехнічний університет 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеська національна академія харчових технологій 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.

Голосовали за поправку в проект решения «О предоставлении льгот по земельному налогу»:
За – единогласно.
ВИРІШИЛИ: Доповнити пункт 1 проекту рішення наступними організаціями:
1.25.  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень національної академії наук України.
1.26 Державну установу «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І.Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України».
1.27 Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода Гвардія».
1.28. Спеціалізований Одеський санаторій «Салют».
1.29. Військову частину  2138.
1.30. Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Лермонтовський» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровиця».
1.31. Військову частину 1489.
1.32. Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій ім. Пирогова закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровиця».
1.33. Державну установу «Інститут очних хвороб і тканинної терапії      ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України».
1.34. Чорноморську виправну колонію управління державної пенітенціарної служби України в Одеський області (№74).
1.35. Південне територіальне управління Національної гвардії України (військова частина 3003)  (м. Одеса).
1.36. Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси.
1.37. Головне управління ДФС в Одеський області.
1.38. Управління Пенсійного фонду України в Суворовському  районі м. Одеси.
1.39. Військову частину  А-3571.
1.40. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеський області.
1.41. Головне управління Державної казначейської служби України в Одеський області.
1.42. Комунальну установу «Одеський академiчний український музично-драматичний театр iм.В.С.Василька".
1.43. Комунальну установу «Одеський академічний театр музичної комедії  ім. М. Водяного.
1.44. Комунальну установу «Одеський обласний академічний росiйський драматичний театр».
1.45. Комунальну установу «Одеський театр юного глядача iм.М.Островського».
1.46. Комунальний заклад «Одеський обласний театр ляльок».
1.47. Комунальну установу "Одеська обласна філармонія".
1.48. Одеську обласну школу вищої спортивної майстерності «Олімпієць».
1.49. Спортивно-концертний комплекс Одеський палац спорту.
1.50. Комунальне підприємство «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації».
1.51. Одеське обласне комунальне підприємство «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку №2».
1.52. Обласну комунальну організацію «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
1.53. Комунальний заклад «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа із дзюдо та регбі».
1.54. Комунальну установу «Комбінат громадського харчування».
1.55. Спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка».
1.56. Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання.
1.57. Комунальне підприємство «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».
1.58. Обласну дитячо-юнацьку спортивну школи стрільби.
1.59. Одеський національний економічний університет.
1.60. Одеський державний екологічний університет.
1.61. Одеську національну академія зв’язку   ім. О.С.Попова.
1.62. Одеську гідрогеолого-меліоративну експедицію.
1.63. Одеський національний політехнічний університет.
1.64. Одеську національну академію харчових технологій.



Председатель комиссии						О.В.Гончарук



Заместитель
председателя комиссии						Ю.Б.Шумахер 




