ПРОТОКОЛ
дванадцятої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
08 листопада 2016 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 20 (список додається);
Відсутні – 6.
Присутні запрошені:
Краглевич О. В. – секретар виконавчого комітет міської ради;
Яременко Ю.А. – заступник міського голови;
Велика І.С.
– начальник фінансово-економічного відділу;
Столярець М. М.– начальник організаційно-правового відділу
Дубровицької міської ради;
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин;
Конончук О.О. – завідувач ДНЗ№1;
Пігаль Т.І.
– завідувач ДНЗ №4;
Котяш Я.О.
– завідувач ДНЗ №5.
Виявили бажання бути присутні на сесії:
Петрівська Г.В. – головний редактор ПП «Медіацентр «Полісся»;
Гнедько В.М. – журналіст ПП «Медіацентр «Полісся»;
Яцковець Г.Г. – громадянка міста.
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 17 год. 50 хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На дванадцяту чергову сесію міської
ради прибуло 18 депутатів. На сесію запрошені: заступник міського голови,
начальники відділів Дубровицької міської ради, секретар виконкому. Також
виявила бажання бути присутньою на сесії громадянка міста Яцковець Г.Г.
На підставі ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
дванадцяту чергову сесію Дубровицької міської ради сьомого скликання
оголошую відкритою.

(Звучить державний гімн)
Микульський Б.М. – міський голова.
Для протоколу: підійшов депутат міської ради Бернацький Степан
Михайлович, присутні 19 депутатів.
І. Розгляд процедурних питань
СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Відповідно до регламенту нам потрібно обрати лічильну комісію у
кількості трьох чоловік. Які будуть пропозиції?
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Пропоную склад лічильної комісії: Демянець І.О. – голова комісії,
Краглевич В.В., Кузеванов І.М. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за лічильну
комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Демянець І.О. – голова комісії;
Краглевич В.В. – член комісії;
Кузеванов І.М. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДВАНАДЦЯТОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного дванадцятої чергової
сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Вам розданий порядок денний дванадцятої чергової сесії, з яким ви
ознайомлені. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є зауваження, доповнення до порядку денного?

ВИСТУПИЛИ: Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля розглянула і
просить включити до порядку денного наступне питання: «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування територіальному управлінню Державної судової адміністрації
України в Рівненській області по вул. Миру,2-а».
Таборовець В.О. – депутат міської ради.
Прошу включити до порядку денного наступне питання: «Про
звернення депутатів Дубровицької міської ради до Президента України та
Верховної Ради України з приводу неприпустимості проведення виборів на
окупованій частині Донбасу».
Микульський Б.М. – міський голова.
Також поступив депутатський запит від депутата міської ради
Петрушко Т.В. Є пропозиція включити його в порядок денний. Ще будуть
пропозиції? Немає. Отже, є пропозиція включити у порядок денний питання:
«Про звернення депутатів Дубровицької міської ради до Президента України
та Верховної Ради України з приводу неприпустимості проведення виборів
на окупованій частині Донбасу», «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування територіальному
управлінню Державної судової адміністрації України в Рівненській області
по вул. Миру,2-а», та «Про депутатський запит Петрушко Т.В.»
(депутатський запит додається), прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний зі змінами
і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №252 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Звіт про використання коштів ДНЗ №1,4,5, виділених
міською радою протягом 2015 року та 9 місяців 2016 року даним
дошкільним закладам.
Доповідали: Конончук О.О. – завідувач ДНЗ№1, Пігаль Т.І. – завідувач
ДНЗ №4, Котяш Я.О. – завідувач ДНЗ №5 (довідка додається).
Доповідала: Конончук О.О. – завідувач ДНЗ№1(звіт додається).

ВИСТУПИВ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Олено Олександрівно (Конончук), скажіть, будь ласка, чи практикуєте
ви участь у програмах місцевого самоврядування по спів фінансуванню для
садочку.
Конончук О.О. – завідувач ДНЗ№1.
Я тільки-що говорила, що на 297 тисяч гривень ми включені у
державну програму по енергозбереженню. Документи вже всі зроблені.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання? Більше немає запитань. Олено
Олександрівно (Конончук), ми вам дякуємо.
Для протоколу: на сесію прибула депутат міської ради Земляна Тетяна
Володимирівна, отже присутні 20 депутатів.
До доповіді запрошується Пігаль Тетяна Іванівна.
Доповідала: Пігаль Т.І. – завідувач ДНЗ №4 (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Шановні депутати, ми з Василем Олександровичем (Таборовець)
ходили на перевірку даного навчального закладу. Обійшли всі групи,
спілкувалися з трудовим колективом, зауважень до робити даного колективу
у нас немає. Хотіли тільки зауважити, що дійсно на кухню їм потрібні дві
мойки, задня частина фасаду потребує утеплення, також овочесховище
потребує поточного ремонту, там потрібно замінити двері. Це дійсно
необхідно, і їм потрібно допомогти, а так більше зауважень по даному
закладу немає.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
На території садочка знаходиться котельня, і до неї вільний доступ.
Туди можуть зайти діти, її потрібно загородити. У мене така пропозиція.
Шум в залі.
Пігаль Т.І. – завідувач ДНЗ №4.
Візьмемо до уваги.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Тетяна Іванівна (Пігаль), а хто у вас харчуюча організація.
Пігаль Т.І. – завідувач ДНЗ №4.
Підприємець Карпович.

Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання? Більше немає запитань. Тетяна Іванівна
(Пігаль), ми вам дякуємо.
До доповіді запрошується завідувач ДНЗ №5 Котяш Ялина
Олександрівна.
Доповідала: Котяш Я.О. – завідувач ДНЗ №5 (фінансовий звіт
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Хто бажає виступити?
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Шановний голово, депутати, присутні. Я знаю, що до депутатів міської
ради ніхто не прислуховується, і це знають завідувачі садочків. Так як вони
підпорядковані районному відділу освіти. До міського голови приходять
тільки для виділення коштів та погодження штатного розпису. Ми, два
члени комісії, перевірили невелику частину і за малий період діяльність
садочка №5. Перше, що допустила помилку комісія, потрібно було всім
членам і по черзі перевірити та проаналізувати діяльність всіх дитячих
садочків, так як мене звинуватили в предвзятості і непрофесіоналізмі. Так,
мені зробили операцію на серце, у мене було два інфаркти, я це не
заперечую. Сказали, що у Краглевича криша поїхала. Для того, щоб не
поїхала криша, я тут виступати не буду, я скажу пару речень те, що я побачив
і що вчора на комісії озвучив. Дивіться тридцять педагогічних працівників, а
обслуговуючого персоналу у садочку тридцять п’ять чоловік. Це що завод,
фабрика. У «Будинкууправлінні», «Водоканалі» немає стільки працюючих.
Такого не повинно бути, це дошкільний заклад. Там повинні на першому
плані стояти педагогічні працівники. Дитячі навчальні заклади фінансуються
як за рахунок районного, так і міського бюджетів, а наразі і за рахунок
батьків. Громада повинна знати, як використовуються бюджетні кошти та на
які цілі. Будь які перевірки, зауваження, пропозиції сприймаються болісно,
бо це є Дубровиця, тут ніхто нікому нічого не скаже, так як в місті один
одного знають, і всі якось взаємозв’язані. Садочок збережений в належному
стані, документація ведеться на належному рівні. Ми перевірили, і всі
пропозиції, що потрібно садочку, надали у міську раду. Бо є питання, що
потрібно допомогти садочку. Те, що є зауваження, я не буду їх озвучувати, я
просто подам запити у відповідні органи. У мене все.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую, Віктор Васильович (Краглевич). Чому так болісно це
сприймається, бо це перший раз комплексно перевіряються дошкільні
навчальні заклади. Якщо воно увійде у норму, то тоді буде все нормально.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради (виступ додається).

Котяш Я.О. – завідувач ДНЗ №5.
Я хочу сказати відносно того, що Кузьмич А.Л. увів посаду. Ви знаєте,
що бюджетна організація без постанови, без наказу, без Кабінету Міністрів
не може навіть нуля поставити кудись, розумієте. Є типові штати, типовими
штатами передбачена така кількість посадових осіб, це раз. У 2010 році були
внесені зміни у типові штати. Мені здається, скільки би я не говорила, але є
така байка у Глібова: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать».
Тому я дякую вам за розуміння, депутати, що ви мене вислухали. У нас було і
обласне КРУ, і два рази прокуратура перевіряла, і обласне СБУ, і місцеве
СБУ, тому до перевірок ми привикли. Фінансових порушень, я вам з
впевненістю можу сказати, ніхто нічого не знайшов. Відносно граничних цін,
що говорила Таїсія Володимирівна (Дубінець), то знаєте, що Прем’єр-міністр
на жовтень, листопад і грудень відпустив ціни, у нас немає зараз граничних
цін.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
По перше, скажу по роботі комісії, це моя думка як члена комісії, як
депутата. Робота комісії була упередженою, це, по-перше, по-друге те, що
сказав Краглевич Віктор Васильович, розподілення певних членів комісії між
певними садочками – це було неправильно, тому що всі члени комісії мали
перевіряти всі садочки, а не побудувати роботу комісії так, щоб зводити
особисті рахунки, а це так і трапилося. Хто винуватий, голова комісії чи
хтось інший, я не знаю. Друге, я знаю дубровицькі садочки 10 років,
одинадцятий, і знаю чітку динаміку, в якому стані вони були 10 років тому, і
в якому стані вони знаходяться зараз. Завдяки роботі всіх завідувачів, які
дуже переймаються роботою садків, садки змінилися в кращу сторону на
сотні процентів. Тому що на даний момент немає жодного садка, можливо я
помилюся, де стояли б старі дерев’яні вікна. Всі майже садки пройшли
утеплення. В якому стані вони були 10,9,8,7 років тому і зараз – це зовсім
інші садочки. Це заслуга працівників, завідувачів, всіх. Бо я пам’ятаю, як
вони б’ються за свої садки, за своїх дітей. Як вони захищають свої кошти у
різних бюджетах, у різних програмах для того, щоб садки стали кращими.
Такі, як садки у нас в Дубровиці, немає ніде в районі, а, можливо, і в області.
Я з впевненістю хочу сказати, що стан дошкільної освіти у Дубровиці
знаходиться на одному з найвищих рівнів в області, бо садки дійсно якісні.
Дубровиця забезпечена в повному обсязі дошкільною освітою, у нас немає
черги на садки, так як є по всій Україні, і це теж потрібно відзначити. І те, що
говорили тут, можливо, з двох зробити один, так, можливо, все зробити, бо
це гроші. Але у нас у Дубровиці було п’ять садків, зараз три, давайте зробимо
два. Ми ніколи не повернемо уже чотири, то давайте всі разом збережемо
три, які находяться у прекрасному стані. Є зауваження до харчоблоків майже
по кожному садку, так, це потрібно змінити, але по решту питаннях садки
знаходяться в дуже хорошому стані. І заслуга всіх завідувачів в першу чергу,
бо я їх знаю одинадцятий рік. І я хотів би, щоб всі депутати просто напросто
подякували всім цим людям, у яких за плечима стільки стажу, що декому тут

з нас років стільки немає. Вони прийшли у ті садки і лише примножили
здобутки. Я це хочу відзначити, а не тільки пошук особистих зведень
рахунків. І не переводити все це в особисте.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть ще запитання? Немає. Ви знаєте, що міська рада виділяє
гроші, і вона повинна контролювати. І тут не повинно бути якихось образ.
Якщо гроші виділяються, вони повинні бути під нашим контролем. Я не
кажу, що ми не довіряємо завідувачам, ми довіряємо, але інколи можуть бути
недоліки, що люди, які давно на посаді, можуть їх не побачити. Я ще раз
дякую комісії, я бачу, що тут є пропозиції, вони дуже слушні. Шановні
депутати, рік тому назад ми прийняли рішення контролювати всі комунальні
підприємства і дошкільні навчальні заклади. За цей рік ми вже навчилися,
комісія навчилася працювати, тому що спочатку завжди починати тяжко.
Буде план на наступний рік, комплексні комісії і надалі будуть працювати.
Так що завідувачі садків і керівники комунальних підприємств вже
готуйтеся. Щоб нам не закадили, що хтось щось Микульському приніс. Якщо
буде все відкрите, то і я буду спокійний, і ви будете спокійні, і все у нас буде
добре. Шановні депутати, вам проект рішення розданий, давайте
проголосуємо за основу, а потім розглянемо зміни, які тут надходили.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Тож ці пропозиції казали протокольно записати, а не зміни до рішення.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я говорила протокольно.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, поступила пропозиція від Дубітнець Т.В. щодо протокольного
доручення. До 15 лютого 2017 року відзвітуватися щодо використання
коштів ДНЗ №5, виділених на фасад, перед громадою міста на сайті міської
ради та депутатському корпусу на сесії. Також щомісяця на сайті міської
ради оприлюднювати закупівельні та граничні ціни на основні види
продуктів по всіх ДНЗ. Це слушне питання, щоб не було ніяких запитань.
Отже, є пропозиція проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу голосувати за основу і в
цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №253 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
(Інформація тимчасової комісії по перевірці роботи і фінансовогосподарської діяльності міських дитячих навчальних закладів додається.)
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня
2015 року № 63 «Про міську Програму розвитку дорожнього руху на
2016 рік».
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, у змінах до програми розвитку дорожнього руху на
2016 рік прошу п.15 заходів програми назву заходу викласти у новій редакції:
«Поточний ремонт вул.Залізнична в м.Дубровиця». На минулій сесії ми
приймали зміни до цієї програми і від членів комісії з питань житловокомунального господарства та транспорту було слушне зауваження щодо
назви заходу, але на той час у мене не було документів районної ради щодо
цільового використання цих коштів. Відповідно документи надійшли, і
пропоную внести зміни у цю програму, проект рішення вам розданий.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №254 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття дитячого майданчика до
комунальної власності територіальної громади м. Дубровиця.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
М’ялик Віктор Ничипорович своїм благодійним жестом встановив
дитячий
майданчик
на
прибудинковій
території
будинку
по
вул.Артеменка,24. Відповідно звернувся із заявою про те, щоб цей майданчик
нам прийняти на міський баланс у власність міста. Проектом рішення вам
пропонується надати згоду на безоплатне прийняття його до комунальної
власності громади міста Дубровиця і затвердити комісію по прийманні
даного дитячого майданчика.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
Для протоколу: вийшов депутат Кузеванов Іван Миколайович.
ВИРІШИЛИ: рішення №255 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17
листопада 2015 року № 10 «Про утворення виконавчого комітету
Дубровицької міської ради та затвердження його персонального
складу».
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
До нас поступила заява члена виконкому Царюка Степана
Миколайовича про виключення його із членів виконкому (заява додається).
Відповідно нам потрібна у виконкомі людина, яка працює у поліції. Тому я
звернувся до Сидоришина Олега Йосиповича, заступника начальника
Дубровицького відділення поліції, і він дав згоду.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я хочу сказати, що наш склад виконкому – це дуже слабкий орган у
нашій міській раді, це моя така думка. Це люди в основному керівники, я не
знаю, чи допомагають вони секретарю виконкому у роботі, чи ні. Ці люди
приходять, як то кажуть, визвали один раз у місяць і все. А виконком це така
структура, яка дуже допомагала б вам і секретарю виконкому у роботі. І над
цим потрібно подумати, саме у виборі цих людей. Тому я там бачу хороших
бухгалтерів, хороших юристів, інженерів, люди, які допомагали б, і тоді вам
було б набагато легше працювати.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Якраз нам із поліції і потрібна людина. Бо це порядок в місті, порядок у
суспільстві. Це допомога ДНД.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я скажу ще раз, що виконком у нас 17 чоловік. Я зробив усе, щоб люди
бачили з середини. Я вважаю, що 70% членів виконкому, вони працюють і
приходять у відповідні дні. Але це не штатні працівники, вони ніколи не
будуть приходити на 9 годин і іти додому о 18 годині 15 хвилин. Ми живемо
у такому середовищі, у нас проблем дуже багато, і нам потрібно
співпрацювати з поліцією. Знаєте, такого різношерстного виконкому і щоб
так критикував голову, до цього часу не було. Було 7 чи 9 чоловік, ще не
вспів слова сказати, а вже проголосувала. Мені зараз іти на виконком, я так
само думаю, як на сесію. Є різні варіанти і критика і так далі. Хочу
наголосити, що члени виконкому це люди, які працюють на добровільних
засадах. Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №256 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Затвердження проектів землеустрою. Проект рішення вам розданий з
додатком. На комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля дане
питання обговорили, зауважень не було.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Це нове будівництво чи це стара забудова?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Стара забудова.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №257 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в межах
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення з додатком вам розданий, але хочу зауважити по
додатку до рішення, щодо вул.Володимирської. Тільки 20 жовтня у нас
відбулося засідання комісії по розподілу земельних ділянок для учасників
АТО. Комісія затвердили список учасників АТО, які побажали мати у межах
міста Дубровиця земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства. Комісія вивчала даний список, обговорювала і пропонує
внести у додаток цих учасників бойових дій.

Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, хочу вас привітати з тим, що за рік роботи ми
перший раз виділяємо земельні ділянки. Всі земельні ділянки виділяються
учасникам АТО. Ні одної земельної ділянки ми не видали за рік. Перші
тринадцять ділянок отримують: Лущик В.С., Марковець В.М., Онищук Ю.В.,
Голубєв О.І., Урбонавічюс В.О., Янковська Н.Г., Лялович М.В., Максимишин
П.П., Столяр О.С., Воробей В.П., Чирук І.В., Полейко Ю.А., Пляшко Ф.П.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Учора до мене прийшов Голубєв Олександр Іванович і сказав, що він
відмовляється від цієї земельної ділянки, прошу виключити його з додатку. І
хочу довести до відома, хто така Янковська Надія Григорівна – це мама
нашого безвісті зниклого учасника АТО.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Дійсно на сайті спочатку було перші десять чоловік, а потім добавили
учасників АТО. Але у мене запитання до Катерини Данилівни (Пшенична).
По-моєму, Пляшку Федору Петровичу ми в минулому скликані виділяли
земельну ділянку.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Він написав заяву про відмову, так як у 1996 році він використав своє
право приватизації.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, дивіться, коли появився цей список, то учасники
АТО починають говорити, чого мене не включили, чого мене не включили. У
мене прохання, щоб ви дали протокольне доручення, що на офіційному сайті
Дубровицької міської ради вивісили список учасників АТО, щоб не було цих
спекуляцій. Бо одні одслужили і прийшли додому раніше, і їх немає у списку,
а хтось пізніше, і вони вже є у списку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), тут питання таке, що це на
вул.Володимирська, це напроти льонозаводу. І учасники АТО
відмовляються. Вони думають, що буде десь у другому місті. Там є 48
ділянок і, якщо бажаючі є, питань немає.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Якщо у нас є двісті учасників АТО, а, можливо, і більше, то нехай той
список буде.

Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Хочу зауважити, чому на сайті список учасників АТО появився
пізніше, бо комісія по розподілу земельних ділянок засідала 20 числа, і після
засідання комісії добавили учасників АТО у проект рішення. Ще на комісії з
питання земельних відносин та охорони довкілля обговорювалося питання
щодо гр. Яцковець Галини Григорівни (у додатку до рішення пункт 2
підпункт 2, 136м2 зазначено для ведення особистого селянського
господарства). Піднімалося питання членами комісії з питання земельних
відносин та охорони довкілля, що там дуже конфліктна ситуація з сусідами.
Ця ділянка 136м2 знаходиться через дорогу, вона суміжна, а там постійно
проблема щодо розширення дороги. Там унизу живуть люди і не заїхати, і
постійно конфлікт. Там було декілька комісій, а конфлікт так і не
улагоджено. Отже пропозиція комісії добавити пункт 2 у проект рішення:
«Відмовити Яцковець Галині Григорівни у наданні дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 0,0136 га у
м.Дубровиця, вул.Набережна». І з додатку до проекту рішення пункт 2
вилучити підпункт 2.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Голубєв Олександр Іванович, він написав заяву про відмову.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так, він написав заяву, що відмовляється.
Микульський Б.М. – міський голова.
Голубєв Олександр Іванович, пункт 14, відмовився від земельної
ділянки по вул.Володимирська. Є пропозиція вилучити з додатку до проекту
рішення пункт 14 у зв’язку з відмовою Голубєва Олександра Івановича,
прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Додаток до рішення пункт 2 підпункт 2. Тут присутня Яцковець Галина
Григорівна, будь ласка, розкажіть ситуацію.
ВИСТУПИЛА: Яцковець Г.Г. – громадянка міста.
У мене хата стоїть сама перша на вулиці, це моя присадибна ділянка. У
мене є докази, це домова книжка. Тут розписано, роз’яснено, розтолковано і
розшифровано все на світі. Тут у мене є земельна ділянка, загальна площа
0,4375 га. Це моя ділянка. Але справа у тому, що колись, як люди жили,
машин не було, люди зробили таку вулочку прямо при мою веранду, і
машини там не їздили. Тільки їхали, якщо дрова привозили, чи меблі, чи
картоплю. Навіть коли приїздила швидка, то вона зупинялася на верху
вулочки, і лікарі ішли до хворих. Тепер у мене сусідка Люда Дмитрівна
появилася, і мені немає життя. Вона крута, багата, у неї син з машиною.
Через дорогу – це мої сараї, свекрушини сараї з діда-прадіда. Вона взяла
одбила сарая, фундамент від сарая відрубала і зробила собі заїзд у свій двір. І
іменно у мене біля вікна, біля кухні. Там у мене хата стара на підпорках, і ці
машини як їздять, у мене хата упаде. Мені уночі може упасти потолок на
голову.
Микульський Б.М. – міський голова.
За машини я розумію, а землі сільськогосподарського призначення
через дорогу, адже там ця ділянка. Галина Григорівна (Яцковець), ми вам
дякуємо, комісії працювали там, відповідно є деякі проблеми, я не думаю, що
це питання ми закриємо. Я також прошу, щоб і у вас була витримка. Я знаю,
де ви живете, і там машини їдуть, і це проблема, я знаю. Ми вам дякуємо, ми
вас почули.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Іван Миколайович (Кузеванов), будь ласка.
ВИСТУПИВ: Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Шановні депутати, я ні за, ні проти. Але якщо комісія вивчила це
питання. Ви знаєте, що тут немає особливо якихось речей, але найпростіше
прийняти зараз рішення. Прийняти рішення, а потім, коли буде та територія у
приватній власності, що ви далі будете з цим робити. Будуть приходити інші
люди і говоритимуть: забезпечте нам проїзд для швидкої, пожежної, вивозу
сміття. Вийдіть на місцевість фізично вивчить це питання, а не заочно, і тоді
будете голосувати «за» на наступній сесії. Мені також шкода людини, але що
потім з іншими людьми будемо робити.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Додаток №1 до проекту рішення пункт 2 підпункт 1 немає питань?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Немає питань.
Микульський Б.М. – міський голова.
Далі додаток №1 до проекту рішення пункт 2 підпункт 2 - 0,0136га.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Пропозиція комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля
відмовити у наданні дозволу на складання проекту землеустрою в частині
ведення особистого селянського господарства площею 0,0136га по
вул.Набережній.
Микульський Б.М. – міський голова.
До погодження з сусідами. Якщо ви знайдете з сусідом спільну мову,
то тоді ці 0,0136га ми розглянемо і приймемо позитивне рішення. Бо поки що
така ситуація, що можна заблокувати дорогу, і люди залишаться без під’їзду.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, пропозиція комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля з додатку №1 до проекту рішення пункт 2 підпункт 2
вилучити 0,0136га для ведення особистого селянського господарства до
вивчення, прошу голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-14, «проти» - 0, «утримались» - 7
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Пропозиція комісії: пункт другий до проекту рішення відмовити
Яцковець Галині Григорівни у наданні дозволу, виходить, що він відпадає
сам по собі. Значить, перший проект, як є так і буде, тільки з вилученням з
пункту 2 підпункту 2 на довивчення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення із змінами і
доповненнями в цілому. Прошу голосувати.

ВИРІШИЛИ: рішення №258 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення з додатком розданий, це стара забудова.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №259 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельних ділянок в м. Дубровиця, вул. Нагоранська.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Звернувся Шмигельський Ігор Вікторович, там об’єкти нерухомості.
Проект землеустрою він виготовляв, тепер звернувся щодо викупу даних
ділянок, бо в 2013 році він не завершив. Проект рішення розданий, там
зазначений кадастровий номер і площа однієї і другої земельної ділянки. У
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №260 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Воробинська, 175.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це автовокзал КП «Рівне-Пас». Вони
виготовили технічну документацію по поділу земельної ділянки з однієї на
дві. Здійснюється поділ, розривається договір на загальну ділянку, який був, і
заключаються два нових договори на кожну ділянку окремо. Плюс ми
надаємо дозвіл про надання частини земельної ділянки у сервітутне
використання.

Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Причина поділу?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Для того, щоб надати у суборенду.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань більше немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №261 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-14, «проти» - 0, «утримались» - 7
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом викупу в м. Дубровиця, вул. Набережна,1.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Попереднім рішенням сесії ми надавали дозвіл на виготовлення
проекту землеустрою. Цей проект розроблений, дана земельна ділянка
занесена у земельний кадастр, є кадастровий номер, а згідно закону
наступним етапом є затвердження даного проекту. Проект рішення вам
розданий, у проекті рішення потрібно добавити слова «у власність». Буде
звучати так: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність шляхом викупу в м.Дубровиця,
вул.Набережна,1». Комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля
підтримала даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому із змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №262 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 0, «утримались» - 3
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради №879 від
29.07.2014р.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Звернулася проектна організація, яка виготовляє документацію щодо
відведення земельної ділянки у власність щодо приведення рішення 2014
року у відповідність. На підставі їхньої зави та клопотання земельного

кадастру внесені такі зміни. Проект рішення вам розданий. Комісія з питань
земельних відносин та охорони довкілля підтримала даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає. Прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №263 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 06.05.2015 року № 986.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий. Тут було зауваження управління
держгеокадастру про приведення у відповідність даного рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає. Прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №264 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 1
СЛУХАЛИ: Про припинення рішення виконавчого комітету від
19.04.1999 року №83 та рішення сесії міської ради від 26.01.2010 №872
у ч.3.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Звернувся громадянин м.Дубровиця, якому було прийняте рішення про
передачу у власність земельної ділянки для житлової забудови. На той час
він був один власник житлової забудови. На даний час будинок поділений на
двох за рішенням суду. Отже, земельна ділянка передається співвласникам
будинку за згодою обох сторін. І пропонуємо внести зміни до назви рішення.
Буде звучати так, як зачитав голова: «Про відміну п.3 додатку №1 рішення
виконавчого комітету від 19.04.1999 року №83, затвердженого рішенням сесії
міської ради від 26.01.2010 №872» .
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому із
змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №265 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Набережна,1.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий щодо проведення експертної оцінки,
Комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля підтримала даний
проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає. Прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №266 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 2
СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Дубровицької міської ради до
Президента України та Верховної Ради України з приводу
неприпустимості проведення виборів на окупованій частині Донбасу.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (звернення додається).
Це звернення за ініціативи депутатів від фракції політичної партії
ВО«Свобода» (звернення додається). У кого будуть доповнення, заперечення
до цього звернення. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу
і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №267 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 1, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування Територіальному
управлінню Державної судової адміністрації України в Рівненській
області по вул. Миру,2-а.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Ділянка занесена у державний земельний кадастр, проект рішення вам
роздали, кадастровий номер, площа – все вказано.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №268 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Петрушко Т.В.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (запит додається).

Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення:
1. Направити депутатський запит Петрушко Т.В. на розгляд
виконавчого комітету Дубровицької міської ради.
2. Про результати розгляду депутатського запиту доповісти на
наступній сесії міської ради.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №269 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 1
Шум в залі.
СЛУХАЛИ: Різне
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я хочу з вами порадитися. Зараз буде рік як ми
прийняли присягу, відповідно, і я в тому числі. Я повинен звітувати. Що там
не пишуть за мене, я буду звітувати чесно, відкрито і перед залом. Якщо
хтось пише, що мені взятки давали, нехай перед залом скаже, хто давав і
скільки дав. Ви знаєте, що у мене абсолютно немає ніякої боязні. Але той,
хто придумує, вони вже себе покарали, бо Бог за брехню буде карати.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я пропоную, щоб звіт був проведений не у грудні місяці, а в січні 2017
року, щоб завершити рік. Хто підтримує це питання? Щоб не говорили, що
Микульський хоче щось скрити. Нічого не буду скривати, стану перед вами
на сцену, і задавайте всі питання, хто що дав, хто що вкрав. Сергій
Васильович (Столярець), будь ласка.
ВИСТУПИВ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, є пропозиція по звіту міського голови. Давайте
підходити до цього тверезо і бажано професійно. У січні місяці це не вийде,
бо комунальні підприємства не будуть мати інформацію про підсумки роботи
за рік. У лютому місяці, коли будуть зведені всі звіти, баланси, тоді можна
надати інформацію про роботу п’яти комунальних підприємств. І тоді можна
спокійно, чітко звітуватися з відповідними підтверджено документально
цифрами.

Микульський Б.М. – міський голова.
Є положення інших міських рад про звіт, вони приймають навіть
рішення до 20 квітня. Я ще раз кажу, я не боюся звіту. Я вийду, прозвітую,
але у нас цикл незавершений.
ВИСТУПИВ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
А підтримую, щоб перенести звіт на березень місяць, або на кінець
лютого. Бо звіти здаються до 25 лютого. А коли всі звіти буде зроблено, тоді
можна звітувати. А так що ви будете звітувати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Хто з депутатів підтримує, щоб звіт провести у першому кварталі 2017
року. Всі згодні? Дякую. Є ще якісь зауваження доповнення?
ВИСТУПИВ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Сьогодні, коли звітували садочки, наголошували, що садочки повинні
подавати закупівельні ціни. У мене така пропозиція, щоб на сайті міської
ради був опублікований рівень граничних цін, які надає обласна державна
адміністрація. Зараз статистичні дані є, вони ідуть із запізненням. Ставлю
вас до відома, якщо у жовтні місяці, то це ціни за вересень, в листопаді за
жовтень. І коли яйця по 13 гривень, то вони уже у нас по 25 гривень, і це все
потрібно враховувати. Просто щоб громадяни міста бачили, які є ціни.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, розгляд питань порядку денного вичерпаний.
Дякую за роботу. Дванадцяту чергову сесію міської ради сьомого скликання
оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)

Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

