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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

29.06.2016 год                        10-30                        Большой зал

Присутствовали:
1. Гончарук Оксана Витальевна 
2. Гапунич Валентин Викторович 
3. Звягин Олег Сергеевич 
4. Наумчак Виктор Анатольевич 
5. Страшный Сергей Анатольевич 




СЛУШАЛИ: Информацию по поправке во II вариант проекта решения «Про зміну розміру ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території м. Одеси на 2016 рік».
Голосовали за поправку в проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Внести зміни до додатку до рішення, встановивши  розмір ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на спеціально відведених автостоянках III територіальної зони у розмірі                               0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року.  


СЛУШАЛИ: Информацию по поправке к проекту решения «Об установлении размера арендной платы».
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Наумчак В.А., Звягин О.С.
Голосовали за поправку в проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Дополнить проект решения пунктом следующего содержания: «Встановити на період з 01.07.2016 року до 31.12.2016 року орендну плату у розмірі 1 гривня на рік за орендоване приміщення товариству з обмеженою відповідальністю «Одеський готель «Центральний»   як орендарю приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса,                        вул. Преображенська, 40».


СЛУШАЛИ: Информацию по поправкам в проект решения «Про надання пільг щодо земельного податку».
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Брындак О.Б., Наумчак В.А.
Голосовали за поправку в проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Доповнити проекту рішення  пунктом наступного змісту:    «2. Надати на період з 01.07.2016 року до 01.10.2016 року пільгу щодо земельного податку на території  міста Одеси, звільнивши від його сплати дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Лермонтовський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».  

Руководству дочернего предприятия «Клинический санаторий «Лермонтовский» ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» предоставить 300 бесплатных путевки для оздоровления социально-незащищенных граждан города Одессы (по согласованию с департаментом труда и  социальной политики и с постоянной комиссией по вопросам социальной политики и труда).



Председатель комиссии 						О.В.Гончарук


Секретарь комиссии						В.А.Наумчак 



