
Скалатська міська рада
Тернопільського району Тернопільської області

ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та

соціально -економічного розвитку

18 жовтня 2021 року Ло

Голова комісії: 7,
; комі г й Ей

Секретар комісії:
«ЗУВсього членів комісії- 5 ЖК.

Прис Че поч тати ореТКЕ У ТіВ
Запрошені спеціалісти міської ради
Присутні депутати міської ради.

Порядок денний:

І.Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету
19523000000)
Доповідає: Дацків Г.Б.- керівник фінансового відділу
2. Про. внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 14.07.2021 року Ле1082 2Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Скалатської міської ради»
Доповідає: Дацків Г.Б.- керівник фінансового відділу
3. Про внесеннязмін до рішення сесії Ле19 від 30.11.2020 р. «Про затвердження Плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021рхк
Доповідає: Савончак Г.Б. - керівник економічного відділу -

«Про виділення та спрямування коштів Службі автомобільних доріг у Тернопільській
області та проведення співфінансування на договірних засадах поточного середнього
ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення 1Т-20-02
Тернопіль -Скалат-Жванець.
Доповідає: Китай М.І. - керівник відділу ЖКГ
5.Про внессиня змін до Програми охорони навколишнього природного середовища
Скалатської міської ради на 2021-2024 роки.
Доповідає: Китай М.І. - керівник відділу ЖКГ

1.Слухали: Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код
бюджету 19523000000)
Доповідає: Дацків Г.Б.- керів рінансового відділу
Вирішили: Рекомендувати для МЕІ по Фсздчлітоєтбалпоглади ЕЕ дерестиля ррЕс,аа ДЕННЕге дле ЕЕ
ЗАВгроти2. утр.о, НЕ ГОЛ,//.



2.Слухали: . Про внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 14.07.2021 року
Ме1082 2Про встановлення місцевих податків і зборів на території Скалатськоїміської ради»
Доповідає: Дацків Г.Б.- керівник фінансового відділу
Вирішили: Рекомендувати ДОКсеРІ дегто Й, У. - падсІтОБееДІпврсессе - дк сІЙвсвсл гесото недсети. Іде: босев
ЗАЗпроти0,утр.0 ,НЕГОЛ,-3.Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Ле!19 від 30.11.2020 р. «Про затвердження
Плану
діяльностіз підготовки проектів регуляторних актів на 2021р».
Доповідає: Савончак Г.Б. - керівник економічного відділу
Вирішили: Рекомендувати суага дей
ЗАЗ .протиЙ.утр.0, НЕГОЛ,
4.Слухали: Про виділення та спрямування коштів Службі автомобільних доріг у
Тернопільській області та проведення співфінансування на договірних засадах поточного
середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення 1-
20-02 Тернопіль -Скалат-Жванець.
Доповідає: Китай М.І. - керівник відділу ЖКГ
Вирішили: Рекомендувати

ЗАпроти,утр..,.НЕГОЛ,
5.Слухали: Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища
Скалатськоїміської ради на 2021-2024 роки.
Доповідає: Китай М.І. - керівник відділуЖКІВирішили: Рекомендувати
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ЗАпроти .утр. .,НЕГОЛ,
б.Слухали:
Вирішили:ГРекомендувати

ЗАопроти0утр..НЕГОЛ,

ова комісії

С екретар комісії,Су ее. ж.
Бреаж то


