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ОДЕССКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
65004, м.Одеса, пл.Думська,1

65004, г.Одесса, пл.Думская,1
ПОСТОЯННАЯ  КОМИССИЯ

ПО  ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТА  И  ФИНАНСОВ

________________№_______________

на №____________от________________
┌						┐

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии

02.12.2015 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;

Жаданова 
Людмила Ивановна          – председатель Приморской районной   
                                              администрации Одесского городского совета; 

Александрочкин
Александр Юрьевич  -         и.о. председателя Суворовской районной   
                                              администрации Одесского городского совета; 

Панов
Борис Николаевич            - начальник управления капитального  
                                              строительства Одесского  городского совета.




Присутствовали:

Еремица
Алексей Николаевич 


- депутат Одесского городского совета;

Позднякова
Анна Ивановна 


- депутат Одесского городского совета.






СЛУШАЛИ: Информацию председателей Приморской и Суворовской  райадминистраций Одесского городского совета Жадановой Л.И. и Александрочкина А.Ю. о расселение в гостинце «Центральная». 
Выступили: Гончарук О.В., Бедрега С.Н., Звягин О.С., Еремица А.Н.,      Панов Б.Н., Шумахер Ю.Б.
Голосовали за рекомендацию комиссии:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Направить обращение в адрес Приморской райадминистрации и департамента городского хозяйства о проведении осмотра каждой аварийной квартиры, отселенных граждан. Предоставить информацию в адрес комиссии  о возможных сроках окончания проведения капитального ремонта (ориентировочная смета); предложения по покупке новой квартиры для отселенных граждан; предложения по решению вопроса по размещению граждан, расселенных из аварийных домов или  расселенных в последствии пожаров, аварий или обрушения дом в случае наступления такого случая в будущем.
Пригласить на следующее заседание комиссии директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (письмо №04-29/614/2305 от 01.12.2015).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
	Загальний фонд 
   1. Відповідно до розпорядження Одеської облдержадміністрації від 12.11.2015р.             № 766/А-2015 бюджету міста Одеси зменшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  у сумі  523,04 тис.грн.
У зв’язку з цим, необхідно внести відповідні зміни до бюджету міста Одеси за доходами та видатками загального фонду.    
За – единогласно.
    2. Відповідно до розрахунків існує необхідність у визначені додаткових бюджетних призначень на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Одеської міської ради для забезпечення виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та проведення інших поточних видатків:
Найменування головного розпорядника бюджетних коштів
Найменування видатків
Найменування комунального підприємства
Сума, тис.грн
Департамент міського господарства Одеської міської ради
100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
КП «Міськзелентрест»
+1 500,0


КП «Міські дороги»
+2 100,0


КП ЕМЗО «Одесміськсвітло»
+500,0


КП «Сервісний центр»
+350,0


КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
+596,6


КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
+100,0

090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
-196,6
Разом по департаменту міського господарства Одеської міської ради
+4 950,0
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
КП «Парки Одеси»
+40,0
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
171000 «Дiяльнiсть i послуги, не вiднесенi до iнших категорiй»
КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
+100,0
ВСЬОГО*
+ 5 090,0
* Розшифровка видатків по комунальним підприємствам додається.
Визначення бюджетних призначень пропонуємо здійснити за рахунок  відповідного зменшення видатків загального фонду бюджету м. Одеси за  КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій» у сумі 365,0 тис.грн та 250404 «Інші видатки» (інші розрахунки) у сумі 4 725,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради).
За – единогласно.

3. На підставі проведеного аналізу наявного фінансового ресурсу за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» встановлено вільні бюджетні призначення, які можливо спрямувати на виплату працівникам виконавчих органів Одеської міської ради премії до професійного свята – Дня місцевого самоврядування – 7 грудня 2015 року (Згода міського голови щодо надання дозволу на виплату премії до професійного свята – Дня місцевого самоврядування, у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату, отримана). Для забезпечення єдиного підходу до здійснення цієї виплати необхідно здійснити перерозподіл залишків бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів в межах коштів, які передбачені за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування».
Залишок бюджетних призначень виник за рахунок: 
- зменшення росту індексації. Після підвищення з 01.09.2015 року мінімальної заробітної плати для більшості робітників розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з жовтня п.р., нараховується тільки фіксована сума індексації без проведення поточної індексації. Крім того, починаючи з липня п.р. у більшості працівників відсоток  та сума поточної індексації не змінювались; 
-  станом на 01.11.2015 р. зберігалась значна кількість вакантних посад -  115 шт. од.; 
-  не відбулась реєстрація створеного нового виконавчого органу Одеської міської ради - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, з чисельністю  30 шт.од.
Крім того, головними розпорядниками бюджетних коштів проведений аналіз виконання кошторисів, внаслідок чого надані пропозиції щодо перерозподілу або зменшення невикористаних залишків бюджетних призначень.
За підсумками аналізу пропонується внесення наступних змін до бюджету міста Одеси за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- Оплата праці і нарахування на заробітну плату + 1 471,2 тис.грн;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 978,9 тис.грн;
- Інші поточні видатки – 492,3 тис.грн.
Розшифровка видатків за головними розпорядниками бюджетних коштів додається.
За – единогласно.

4. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради внесена пропозиція щодо виплати премії працівникам централізованих бухгалтерій. Для здійснення фінансування необхідно внести наступні зміни до бюджетних призначень за КТКВ 080000 «Охорона здоров’я» в межах затверджених: 
КТКВ
Найменування видатків
Сума, тис.грн
080300
Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм спецiалiзованих полiклiнiк та загальних i спецiалiзованих стоматологiчних полiклiнiк) (оплата праці і нарахування на заробітну плату)
-219,1
081003
Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування (оплата праці і нарахування на заробітну плату)
+219,1

Разом
0,0
За – единогласно.

5. У зв’язку з підвищенням тарифів на обслуговування оргтехніки та необхідністю придбання стенду по пожарній безпеці для комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції щодо виділення додаткових бюджетних призначень за КТКВ 091214 «Інші установи та заклади» у сумі 77,7 тис.грн. Внесення змін до бюджету запропоновано за рахунок перерозподілу залишку асигнувань на утримання підвідомчих установ, а саме: 
Найменування видатків
Сума,
 тис.грн
Оплата енергоносіїв
-77,7
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар (обслуговування оргтехніки)
15,9
Послуги (придбання стенду по пожарній безпеці)
61,8
Разом
0,0
За – единогласно.

	Для виплати педагогічним працівникам (а саме - методистам та керівникам гуртків) комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» грошової винагороди відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту» департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції щодо виділення додаткових бюджетних призначень за КТКВ 091105 «Утримання клубів підлітків за місцем проживання» у сумі 20,2 тис.грн. Внесення змін до бюджету запропоновано за рахунок перерозподілу залишку асигнувань на утримання установи, а саме:

Найменування видатків
Сума, тис.грн
Оплата праці 
20,2
Оплата енергоносіїв
-20,2
Разом
0,0
За – единогласно.

	Для здійснення у грудні 2015 року виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради проведений розрахунок. Згідно розрахунку існує необхідність у визначенні додаткових бюджетних призначень за  КТКВ 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги».

З метою забезпечення своєчасного проведення зазначених виплат та приведення бюджетних призначень у відповідність до нарахувань грудня 2015 року департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції щодо внесення змін до бюджету м. Одеси за рахунок перерозподілу залишку асигнувань за КТКВ 091214 «Інші установи та заклади», а саме:
КТКВ
Найменування видатків
Сума,
тис.грн
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
84,7
091214
Інші установи та заклади
-84,7

Разом
0,0

Бюджет розвитку
В ході укладання договору на енергопостачання комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини» постачальником електроенергії ВАТ «Одесаобленерго» виявлено, що електрична потужність, встановлена проектом, не відповідає потребам установи. У зв’язку з чим, виникла потреба у встановленні нового розподільного електричного щита та проведення додаткового мереживного обладнання, що призведе до зміни технічних умов та збільшення потужностей.
Для проведення відповідних видатків по вищезазначеній комунальній установі департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції щодо виділення додаткових бюджетних призначень зі спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у сумі 338,7 тис.грн.
За – единогласно.

	Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради надано листа щодо визначення додаткових бюджетних призначень на проведення капітального ремонту на об’єктах вулично-дорожньої мережі вулиць м. Одеси у сумі 12 700,0 тис.грн.

За – единогласно.
Управлению дорожного хозяйства Одесского городского совета предоставить в адрес постоянной комиссии Титул проведения капитального ремонта по данным объектам и проект Титула проведения капитального ремонта дорог г.Одессы на 2016 год.
Визначення додаткових бюджетних призначень по бюджету розвитку пропонуємо здійснити за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій») та зменшення бюджетних призначень за                                КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (резервні витрати).
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2016 год по обращению департамента финансов №04-29/614/2305 от 01.12.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (письмо №04-29/614/2305 от 01.12.2015).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
В доповнення до листа департаменту фінансів Одеської міської ради від 01.12.2015р. № 04-29/614/2305 направляємо лист департаменту міського господарства Одеської міської ради щодо визначення додаткових бюджетних призначень для надання фінансової підтримки КП «ЖКС» на погашення кредиторської заборгованості по електроенергії (КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство»).
Згідно розрахунків обсяг видатків на надання фінансової допомоги  КП «ЖКС» складає 4 750,0 тис.грн (розрахунок додається).
Визначення додаткових бюджетних призначень можливо за рахунок  відповідного зменшення видатків загального фонду бюджету м. Одеси за  КТКВ 230000 «Обслуговування боргу» (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради).
За – единогласно.
Департаменту городского хозяйства данные средств направить на погашение кредиторской задолженности по электроэнергии. 

Крім того, для забезпечення виплати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у грудні п.р., головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради – надано листа щодо внесення змін до затверджених бюджетних призначень:
КТКВ
Найменування видатків
Сума, тис.грн
090303
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку
-330,0
090305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  
+330,0
090401
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
+1390,6
091300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
-1390,6

Разом
0,0
 За – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2016 год по обращению департамента финансов №04-29/622/2319 от 02.12.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о корректировках бюджета города (обращение №2234/04 от 02.12.2015 года прилагается).
Голосовали за следующие корректировки бюджета города Одессы:
КЕКВ
Назва витрат
Сума
(тис.грн.)

Об’єкти, що потребують додаткового фінансування

3132
Проектування та капітальний ремонт елементів благоустрою території, прилеглої до дитячого саду комбінованого типу №151, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 15А
1 500,0
КЕКВ
Назва витрат
Сума
(тис.грн.)
3142
Проектування та реконструкція мереж електропостачання дитячого садка №232 за адресою: м. Одеса,    просп. Добровольського,138А
+700,00
3142
Проектування та реконструкція мереж електропостачання дитячого садка № 165, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 5/5
+750,00
3142
Проектування та реконструкція мереж електропостачання Одеського навчально-виховного комплексу № 1 «Спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Молоді, 17
+700,00
3142
Проектування та реконструкція мереж електропостачання дитячого садка, розташованого за адресою: м. Одеса,      вул. Краснова, 3В
+900,00

ВСЬОГО:
+ 4 550,0

Об’єкти, по яким пропонується зняти залишки 

3142
Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу "Вікторія", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
-2 200,0
3142
Реконструкція  будівель комунальної установи "Міська клінічна інфекційна лікарня" з інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 (І та ІІ пускові комплекси)
- 2 350,0


ВСЬОГО
- 4 550,0
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по обращению управления капитального строительства №2234/04 от 02.12.2015 года. 

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (письмо №05-29/737/2324 от 02.12.2015).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
Згідно п.4 ст.78 Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган за участю органів стягнення у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
Департаментом фінансів Одеської міської ради проведено аналіз очікуваного надходження коштів до загального фонду бюджету міста Одеси за 2015 рік (без урахування трансфертів) по окремим показникам та підготовлено пропозиції по внесенню змін до бюджету міста Одеси на 2015 рік (додається).
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на обращению департамента финансов №05-29/737/2324 от 02.12.2015.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по обращению управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета Онищенко Е.С. по о выделение средств на празднование Нового Года и Рождества Христова.
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Прокопец А.В., Шумахер Ю.Б.
Голосовали за выделение средств:
В організації святкувань задіяні виконавчі органи Одеської міської ради, в т.ч. департамент міського господарства, департамент культури та туризму, департамент внутрішньої політики, яким необхідні додаткові кошти у розмірі 1 556,0 тис.грн, а саме:
- на проведення феєрверку – 100,0 тис.грн (департамент внутрішньої політики Одеської міської ради);
- установка сцени та оренда звукового обладнання – 400,0 тис.грн (департамент культури та туризму Одеської міської ради);
- капітальний ремонт декоративної ілюмінації по місту – 1056,0 тис.грн (департамент міського господарства Одеської міської ради).
За – единогласно.
РЕШИЛИ:  Согласовать выделение средств по обращению управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета  от 02.12.2015 года.

СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора КП «Одесгорсвет» Прокопца А.В. о выделении средств  на мероприятия по украшению города к Новому 2016 году (обращение №02-870/2 от 0.21.2015 года).
Голосовали за выделение средств в сумме 204,0 тыс.гривень:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение средств департаменту городского хозяйства  (для КП «Одесгорсвет») в сумме 204,0 тыс.гривень на мероприятия по украшению города к Новому 2016 году


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по обращению директора департамента культуры и туризма  Одесского городского совета о выделении средств в размере 33,0 тыс.гривень  на проведение праздничного спектакля для детей из многодетных семей.
Голосовали за выделение средств:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение Службе по делам детей средств в размере 33,0 тыс.гривень на проведение праздничного спектакля для детей из многодетных семей.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по предложения о внесении изменений в проект решения Одесского городского совета «О бюджете города Одессы на 2016 год» (обращение №05-29-738/2325 от 02.12.2015 года).
Голосовали за данные предложения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать изменения в проект решения Одесского городского совета «О бюджете города Одессы на 2016 год».


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, об установлении льготного размера арендной платы.
Найменування організації
Рішення комісії
Комунальне підприємство Одеської міської ради «Центр екологічних проблем та ініціатив» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Коммунальное учреждение «Одесский театр юного зрителя им.Н.Островского»
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Коммунальное предприятие Одесского городского совета «Туристический информационный центр города Одессы»
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Підприємство об’єднання громадян «Инватех» громадської організації  «Інвацентр» 
Перенести розгляд питання на чергове засідання комісії. 
Комунальна установа «Централізована міська бібліотечна система для дорослих» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
ФЛП Тихонов М.А.
Доручити Звягіну О.С.  провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Комунальна установа «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С.Грушевського» 
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 приватний  навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована загальноосвітня школа I- III ступенів «Хабад»
Доручити Гапунічу В.В. провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський готель «Центральний»
Перенести розгляд питання на чергове засідання комісії. 
Фізична особа – підприємець Борисков Євген Станіславович 
Доручити Звягіну О.С.  провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
59 Будинок офіцерів (розміщення дошкільного учбового закладу «Джерельце»)
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Комунальна установа «Одеська обласна філармонія» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Приватний позашкільний навчальний заклад «Одеський валеологічний центр»
Доручити Гапунічу В.В. провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Орган самоорганізації населення комітет мікрорайону «Золотий берег»  в місті Одесі
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)
Доручити Гапунічу В.В. провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Центр соціальних програм «Оптімум» (підприємство громадської організації)
Перенести розгляд питання на чергове засідання комісії. 
Комунальні позашкільні навчальні заклади  (15 шкіл, 81 адреса)
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за кожне орендоване приміщення.
Одеська приватна загальноосвітня    I-III ступенів школа «Вєда»
Доручити Гапунічу В.В. провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Комунальне підприємство «Міське капітальне будівництво» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське театрально-художнє училище»
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Орган самоорганізації населення комітет мікрорайону «Южний В, Г, Д» в місті Одесі 
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» 
Доручити Гапунічу В.В. провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I –III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад «Антарктика» 
Доручити Гапунічу В.В. провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Громадська організація «Спортивний клуб інвалідів «Одеса-Баскет»
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Фізична – особа підприємець  Ситнік Ірина Миколаївна 
Доручити Звягіну О.С.  провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Комунальне підприємство Одеської міської організації «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Фізична – особа підприємець  Мезінов Олександр Васильович 
Доручити Звягіну О.С.  провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії.
Комунальні позашкільні учбові заклади департаменту культури та туризму (11 закладів) 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за кожне орендоване приміщення.
Редакція газети «Одеський вісник» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Комунальне підприємство «Міський інформаційно-аналітичний центр» 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Орган самоорганізації населення комітет мікрорайону «Ленінський» в місті Одесі 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Орган самоорганізації населення комітет мікрорайону «Жеваховский» в місті Одесі 
Встановити на період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року  оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Релігійна громада Покрова пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату
Голосували за встановлення пільгового розміру орендної плати:
За – 0.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним встановлення пільгового розміру орендної плати.  
Єпархіальне управління Одеської єпархії Руської православної церкви за кордоном 
Голосували за встановлення пільгового розміру орендної плати:
За – 0.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним встановлення пільгового розміру орендної плати.  
Релігійна громада церква євангельських християн-баптистів «Віфанія» 
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.  
Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа  I-III ступенів «Гармонія – XXI столітті» Одеської області 
Доручити Гапунічу В.В. провести перевірку організації та докласти на черговому засіданні комісії. 


Голосовали за проект решения «Об установлении ставки арендной платы на 2016 год» (прилагается):
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Об установлении ставки арендной платы на 2016 год» и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, о предоставлении льгот по плате за землю.
Найменування організації
Рішення комісії
Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області 
Надати з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати. 
 Державну податкову інспекцію у Суворовському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії. 
Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Державну податкову інспекцію у Малиновському  районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Державну податкову інспекцію у Київському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень національної академії наук України 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Одеська митниця Державної фіскальної служби України   
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Територіальне управління Державної судової адміністрації  України в Одеській області
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І.Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»
Голосували за звільнення від сплати за землю:
За – 0.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним звільнення від плати за землю.  
Спортивно-концертний комплекс Одеський палац спорту 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Південна виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№51)
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Військова частина А2800 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Одеський окружний адміністративний суд 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Військова частина 1485
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Одеська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№21)
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Заклад «Дитячий оздоровчий табір «Дружба» Одеської обласної організації  профспілки працівників держустанов     
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України (військова частина 2524) 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Одеський апеляційний адміністративний суд

Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Одеська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я  України 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Комунальне підприємство «Стадіон «Спартак»
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Комунальне підприємство «Міське капітальне будівництво»
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» 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
 Одеське обласне комунальне підприємство «Видавництво «Чорномор’я»
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 «Одеський авіаційний завод» 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій ім.. Горького» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровиця» 
Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.
 

Голосовали за проект решения «О предоставлении льгот по земельному налогу» (прилагается):
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О предоставлении льгот по земельному налогу» и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета.



Председатель комиссии							О.В.Гончарук



Заместитель 
председателя комиссии							Ю.Б.Шумахер 
	


