ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии

25.12.2015 год                           11-00                          каб. 307 

Присутствовали:
	Гончарук Оксана Витальевна 

Гапунич Валентин Викторович
Звягин Олег Сергеевич
Наумчак Виктор Анатольевич 
Страшный Сергей Анатольевич


Приглашенные:

Бедрега
Светлана Николаевна    

-  директор департамента финансов Одесского                                           городского совета;
Страшный
Виктор Андреевич 

- директор коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Порто-Франковский».



СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Порто-Франковский» Страшного В.А. о выделении предприятию средств в размере 1200,0 тыс. гривень (обращение №3152/11 от 18.12.2015 года).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Наумчак В.А., Гапунич В.В.
Голосовали за выделение средств:
за – единогласно. 
РЕШИЛИ: Согласовать выделение в 2016 году финансовой помощи  в размере 1200,0 тыс. гривень для компенсации затрат на оплату восстановительных работ после взрывов. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению департамента городского совета о выделении в 2015 году дополнительной финансовой помощи  КП «ЖКС «Черемушки» в сумме  1200,0 тыс. грн. и КП «ЖКС «Порто-Франковский» в сумме 750,0 тыс. грн.  по  КТКВ – 100101; КЭКВ – 2610, с целью недопущения возникновения задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия (обращения №1403/исх. от 15.12.2015 года и №1407/исх от 16.12.2015 года).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Гапунич В.В.
Голосовали за выделение средств КП «ЖКС «Черемушки» в размере 1 200,0 тыс. гривень:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать выделение средств на 2016 год в размере 1 200,0 тыс. гривень департаменту городского хозяйства (для КП «ЖКС «Черемушки») на расчеты за потребленную электроэнергию. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (письмо №04-29/677/3006 от 22.12.2015 г.).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С.
Голосовали за следующие корректировки:
Найменування міжбюджетних трансфертів
Збільшення
Зменшення
Субвенція 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 
37 086,4
Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2 094,85

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
64,568

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
2 073,8

Разом
4 233,22
37 086,4
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по обращению департамента финансов 04-29/677/3006 от 22.12.2015 года.


Голосовали за проект решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 21.01.2015 года №6259-VI «О бюджете города Одессы на 2015 год» (проект решения прилагается):
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 21.01.2015 года №6259-VI                «О бюджете города Одессы на 2015 год» и вынести его на рассмотрение IV сессии Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2016 год (письмо №04-29/674/2995 от 22.12.2015 года).
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
Рішенням Одеської обласної ради «Про обласний бюджет Одеської області на 2016 рік» бюджету міста Одеси визначені обсяги міжбюджетних трансфертів за рахунок коштів обласного бюджету Одеської області на 2016 рік:
	утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 4 827,4 тис.грн;

утримання соціальних гуртожитків - 2 224,8 тис.грн;
виконання інвестиційних проектів - 41 600,0 тис.грн.
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы по обращению департамента финансов №04-29/674/2995 от 22.12.2015 года.


Голосовали за проект решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 16.12.2015 года №19-VI «О бюджете города Одессы на 2016 год» (проект решения прилагается):
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 16.12.2015 года №19-VI                  «О бюджете города Одессы на 2016 год» и вынести его на рассмотрение IV сессии Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по проекту решения  «О размещении на вкладных (депозитных) счетах в банках временно свободных средств общего фонда бюджета города Одессы» (письмо №05-23-775/3014 от 22.12.15 года).
Выступили: Гончарук О.В., Страшный С.А.
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О размещении на вкладных (депозитных) счетах в банках временно свободных средств общего фонда бюджета города Одессы» и вынести его на рассмотрение IV сессии Одесского городского совета.


СЛУШАЛИ: Информацию коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы»  о доходах и расходах за 10 месяцев 2015 года.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.


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., Звягин О.С.
РЕШИЛИ: В связи с окончанием бюджетного 2015 года, рассмотреть данный вопрос в  2016 году. 


СЛУШАЛИ:  Информацию по заявлениям, поступившим в адрес городского совета, об установлении льготного размера арендной платы.
Найменування організації
Рекомендація комісії
Орган самоорганізації населення – комітет мікрорайону «Шевченко-3» в місті Одесі 
Встановити оренду плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення.
Приватний заклад «Одеська приватна загальноосвітня школа I- III ступенів – ліцей «Чорноморський» 
Перенести розгляд питання на  чергове засідання комісії.



Голосовали за проект решения «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16.12.2015 года №71-VI «Об установлении размера арендной платы на 2016 год» (проект прилагается):
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16.12.2015 года №71-VI «Об установлении размера арендной платы на 2016 год» и вынести его на рассмотрение IV сессии. 



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

Найменування організації

Рішення комісії

Вищий навчальний заклад «Одеська академія технічного регулювання та якості» 
Надати з 01.03.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Одеський національний медичний університет 
Надати з 01.03.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Санаторій «Одеський»  (Державної служби України з надзвичайних ситуацій)
Надати з 01.03.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України  
Перенести розгляд питання на  чергове засідання комісії.
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України 
Надати з 01.03.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Філія Національної телекомпанії України «Одеська регіональна дирекція» 
Голосували за надання пільги щодо сплати земельного податку:
За – 0.
Рішення не прийняте. 
Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»
Перенести розгляд питання на  чергове засідання комісії.
Державне підприємство «Підприємство Одеської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеський області (№14)»
Надати з 01.03.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеський області 
Надати з 01.03.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.
Комунальне підприємство «Одескомунтранс» 
Надати з 01.03.2016 року до 31.12.2016 року пільги щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати.


Голосовали за проект решения «О предоставлении льгот по земельному налогу»:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О предоставлении льгот по земельному налогу» и вынести его на рассмотрение IV сессии 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».
Обслуживающий кооператив «Кооперативная автостоянка 
«Школьный 6 «Б»
Надати пільги зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 10 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів». 
ФЛП Чуприна П.Ф.
Надати пільгу зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках, зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 40 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
Грицик О.А.
Надати пільгу зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках, зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 40 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
Кооператив «Автостоянка 
Шклярука – 2»
Надати пільгу зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках, зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 40 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
ФЛП Каминский Д.М.
Надати пільги зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 10 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
Симонова М.Ф.
Надати пільгу зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках, зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 40 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
Сафонова И.В.
Надати пільгу зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках, зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 40 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
ФЛП Петрохаленко В.В.
Надати пільгу зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках, зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 40 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
Кооперативная автостоянка «Посмитного» 
Надати пільгу зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках, зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 40 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».
Гаражный кооператив «Академика Вильямса, 79А/1»
Надати пільги зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 10 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів». 
Обслуживающий кооператив «Светофор – 2006»
Надати пільги зі сплати збору за місця для паркування на спеціально відведених автостоянках зменшивши розмір відповідних зобов’язань до 10 відсотків від ставки збору, встановленої рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів». 


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 – единогласно.
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 IV сессии Одесского городского совета.  
СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии о поступлениях в бюджет города средств за места для паркования транспортных средств.
Выступили: Гапунич В.В., Наумчак В.А., Звягин О.С.
РЕШИЛИ: Обратиться в адрес налоговых инспекций города о принятии мер для обеспечения поступлений в бюджет города средств от сбора за места для паркования транспортных средств.  



Председатель комиссии						О.В. Гончарук 


Секретарь комиссии						В.А. Наумчак 










