ПРОТОКОЛ
тринадцятої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
12 грудня 2016 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 23 (список додається);
Відсутні – 3.
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;
Цабан Ф.В.
– керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця;
Стовба М.С.
– директор КМ «Міськводоканал».
Виявили бажання бути присутні на сесії:
Петрівська Г.В. – головний редактор ПП «Медіацентр «Полісся»;
Гнедько В.М. – журналіст ПП «Медіацентр «Полісся».
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 18 год. 40 хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На тринадцяту чергову сесію міської
ради прибуло 23 депутати. На сесію запрошені: заступник міського голови,
начальники відділів Дубровицької міської ради, секретар виконкому,
керівник громадського формування з охорони громадського порядку на
території м.Дубровиця Цабан Ф.В, директор КМ «Міськводоканал» Стовба
М.С. На підставі ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» тринадцяту чергову сесію Дубровицької міської ради сьомого
скликання оголошую відкритою.

(Звучить державний гімн)
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: Таборовець В.О. – голова комісії,
Гладка Л.М., Іванов В.Я. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за лічильну
комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Таборовець В.О. – голова комісії;
Гладка Л.М. – член комісії;
Іванов В.Я. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТРИНАДЦЯТОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тринадцятої чергової
сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, вам розданий порядок денний тринадцятої чергової
сесії, з яким ви ознайомлені. Прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «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 надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в межах м.Дубровиця», проект рішення вам розданий, це учасник
антитерористичної операції.
Микульський Б.М. – міський голова.
Також це питання пройшло через громадську комісію.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Поступив депутатський запит від депутата міської ради Аверіна Д.М.
Прошу включити до порядку денного дане питання: «Про депутатський запит
Аверіна Д.М.».
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще будуть пропозиції? Немає. Отже, є пропозиція включити у порядок
денний два питання: «Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах м.Дубровиця»,
«Про депутатський запит Аверіна Д.М.», (депутатський запит додається),
прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний зі змінами
і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №270 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Звіт про роботу керівника громадського формування з
охорони громадського порядку на території м.Дубровиця.
Доповідав: Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця (звіт додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Хто поламав фонтан, і чому до цього часу він не відремонтований.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування
громадського порядку на території м.Дубровиця.
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Фонтан поламали діти віком 13-17 років. Це було у суботу в 16 годин
30 хвилин. Доведено до керівництва міської ради, начальника поліції і також
були передані матеріали відео у поліцію, і написана заява.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Як наказали батьків цих дітей?
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Я вибачаюся, мені не доповідали, як їх наказано.
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Земляна Т.В. – депутат міської ради.
То вони далі будуть ламати.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Я розумію. Але я не можу наказати, щоб мені доповідали.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Ви ж подали запити, ви на свій запит хочете відповідь.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Я думаю, що є компетентні особи, які надають відповідь керівнику, а
керівник вже мені каже, що зроблено в тому плані.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Скільки було припинено правопорушень громадського порядку і за
якими статтями. Друге питання: які міри вами проводилися по боротьбі з
торгівлею у не законних місцях.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Доповідаю, не протоколювалися правопорушення дітей. Я доповідав,
що я веду роз’яснювально-профілактичну роботу з дітьми і з їхніми батьками
та з вчителями.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
А у функціональні обов’язки ваші входить дивитися, де торгівля по
місту.
Микульський Б.М. – міський голова.
Будь-ласка, назвіть ваш розпорядок роботи спочатку.

Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Мій розпорядок дня: п’ятниця, субота, неділя з 21 00 до 100. Але я
працюю додатково і на базар ходжу, і з поліцією ходжу, і майдан перекрив,
як днювальний на майдані стояв. Я його перекрив, говорили, що ти його
ніколи в світі не перекриєш, але я його перекрив, машини не ставлять туди,
їздять ті машини, які завозять товар.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У нас створена така організація «Патріот», і ви надаєте дозвіл на
отримання зброї різної: нарізної, газової, пневматичної. То ми говорили з
вами, що ті члени, які отримують дозвіл на зброю, потрібно їх залучати для
охорони громадського порядку. Як це питання вирішується.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Я працюю з 4 січня 2016 року, і по сьогоднішній день за цей період не
видавалася ніяка зброя.
Микульський Б.М. – міський голова.
Громадське формування «Патріот» розформовано. А те, що вони
отримували у 2015 році, то він до цього відношення не має.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
У мене документи є, хто ці довідки отримував. Ці довідки складені по
рокам, і реєстрація виходить остатніх п'ятнадцять чоловік. У 2017 році
повністю анульовано все буде.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Таке питання, після 21 години у вас були випадки, що хтось курив чи
розпивав алкоголь у невстановлених місцях.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Ми проводили чергування з поліцією, розпивали спиртні напитки,
поліція працювала, ми разом з ними проводили цей захід.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Федір Васильович (Цабан) нам на комісії доповідав про те, що всі
матеріали щодо фонтану були передані в поліцію, а від поліції немає ніякого
реагування. Я просив би вас, щоб ви, як міський голова, звернулися до
поліції, щоб поліція вам надала інформацію, кого притягнуто до
відповідальності. Наскільки відомо по тому відео спостереженню від

журналістів видно, хто руйнував фонтан, і доповісти нам на сесії або
розмістити на офіційному сайті міської ради.
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
І друге питання безпосередньо до керівника громадського формування.
Скажіть, кількість адмінпротоколів складених вами спільно з поліцією за
звітний період.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Жодного.
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Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Ще одне питання, чи чергує з вами поліція?
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Поліція чергувала, але на позаминулій сесії звітував заступник
начальника поліції, і він говорив, що не вистачає людей. На даний час люди
приходять, і ми чергуємо по відповідних маршрутах самі без поліції.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Зрозуміло, Богдан Михайлович (Микульський), Закон говорить, що
спільно з поліцією або з охоронною службою. Виходить, що люди, які
виходять на патрулювання, вони безправні, чому й нуль протоколів.
Зверніться, будь ласка, до поліції, нехай дають людину, а якщо немає
людини, тоді недоцільно міській раді витрачати свої кошти на утримання
керівника громадського формування.
Микульський Б.М. – міський голова.
Було звернення начальника Дубровицького відділу поліції, щоб
обов’язково громадське формування з охорони громадського порядку було.
Тому що вони з ними співпрацюють, якщо є потреба, Федір Васильович
(Цабан) виходить на поліцію, і поліція прибуває. Відповідно, було б краще,
коли були б патрульні, як раніше, патрульні працюють з громадським
формуванням. Але на даний час у поліції штат зовсім помінявся.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання до Федора Васильовича (Цабан)?

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Чи допомагають вам у вашій роботі встановлені відеокамери?
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Камери працюють, одна камера не працює, ми визвали відповідно тих,
що встановлювали, вони нам відповіли, що на даний час вони завантажені,
приїдуть пізніше.
Микульський Б.М. – міський голова.
Звучало питання, чи допомагають вам камери?
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Звичайно допомагають. Зламали фонтан, і ми бачимо, відповідно, хто
зламав, чиї діти зламали.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Перше питання, чому ви самі не складаєте протоколи про порушення, і
друге питання, чи керівники підприємств цікавляться, як виходять їхні люди
на чергування.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Я не маю права сам складати протоколи. Я виходжу на чергування без
всяких засобів, і якщо я підійду і почну складати протокол, ви уявляєте, що
буде. Коли я перекривав майдан, приїхали хлопці з с.Переброд і хотіли
проїхати на майдан, я їх, звичайно, не пустив. На допомогу приїхала поліція,
я їх визвав. Поліція почала, відповідно, говорити, давай поміряємо, чи
законно встановлений знак, ви самі розумієте, як я можу скласти протокол.
Микульський Б.М. – міський голова.
Цабан Федір Васильович в основному веде профілактичну роботу. Ви
бачили, що були такі люди, які люблять випити, посидіти, вони без копійки,
він їх потихеньку з парку прибирає. Всі вони в нього є на обліку. Також діти,
які вживають алкоголь, ми також подаємо у навчальні заклади, він списки
складає. І я на даний час вважаю, що Федір Васильович (Цабан)
відповідально відноситься до роботи, але він в основному виконує
профілактичні функції, а ви вже хочете, щоб він виконував функції
начальника поліції.
Шум в залі.

Бабан В.В. – депутат міської ради.
Хотілося б з усіма порадитися, чи будемо ми далі розширювати цей
відеонагляд. На скільки доцільно. І хотілося б, у нас був заступник
начальника поліції, давайте виділимо з бюджету кошти, щоб поліція мала в
он-лайні відео спостереження. Бачили б вони той розбитий фонтан, то можна
було б оперативніше на це зреагувати. Прорахувати, скільки буде коштувати
той провід від міської ради до поліції, щоб його провести.
Микульський Б.М. – міський голова.
Василь Валентинович (Бабан), начальник відділу поліції сказав, що
вони постараються це зробити своїми силами, що у них є спеціаліст. На
даний час він у відпустці.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Давайте зробимо так, щоб у он-лайні було видно, щоб могли реагувати
на все це. Бо коли б’ються під ночніком, то краще, щоб зразу приїхав
патруль, ніж на другий день розбиратися, хто чию машину побив.
Шум в залі.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Це більше прохання. І що ми далі плануємо, у нас дуже багато людей
на посьолку живе, розглянути, як можна технічно також там камери
встановити.
Микульський Б.М. – міський голова.
Задавайте питання по суті до Федора Васильовича (Цабан).
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Як пересічний громадянин може розпізнати, що це є член громадського
формування з охорони громадського порядку, ви маєте при собі якісь
посвідчення.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування з охорони
громадського порядку на території м.Дубровиця.
Я маю посвідчення. Є дві групи дітей: чотири хлопчики і чотири
дівчинки, які можуть залізти на лавку кукурікати, і так далі, то вони мене і
так вже знають. Я ходжу з посвідченням, пред’являю посвідчення, і члени
громадського формування мають посвідчення.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Не всі мають. От я член ДНД, я не маю посвідчення.
Цабан Ф.В. – керівник громадського формування
громадського порядку на території м.Дубровиця.

з
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Прийдіть, ми зробимо.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
У мене питання по веденню сесії, ми 40 хвилин одне питання
розглядаємо. Я так розумію, що ми будемо до ранку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, обговорення доповіді завершено. Проект рішення вам
розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №271 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання сесії.
СЛУХАЛИ: Звіт
про роботу комунального підприємства
«Міськводоканал» за 10 місяців 2016 року.
Доповідав: Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал» (звіт
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Микола Степанович (Стовба), коли ви були міським головою, у вас 135
штатних одиниць працювало на водоканалі, чи менше.
Стовба М.С. – директор КП«Міськводоканал».
Звичайно, менше. І я не говорю, що потрібно 135, але має бути межа,
мають робитися планові ремонти, обслуговуватися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зараз виступить з співдоповіддю Яременко Юрій Аркадійович.
ВИСТУПИВ: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація роботи тимчасової
комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності КП
«Міськводоканал» додається).
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
У мене є ще доповнення: створити робочу групу по сприянню виходу із
кризи КП «Міськводоканал». Гроші ми туди майже три мільйони цього року
дали, результатів немає, збільшено просто штат, що збільшило додатково
кошторис на 520 тисяч гривень, це на 10 чоловік, і в цю групу включити

Яременка Ю.А., Столярець М.М., Лисак О.І. У кого будуть запитання до
Миколи Степановича (Стовба)?
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Як сказав доповідач, у нас водопровідна мережа складає 48 кілометрів,
іще 24 кілометри сільські ради, це майже 50% від міських. Яка
рентабельність сільських водопроводів, які ви обслуговуєте.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Майже всі сільські ради, крім с.Берестя і с.Сварицевичі, збиткові.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
То виходить, що дотує міська рада.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Цього літа буквально пару місяців назад ми провели реконструкції в
с.Орвяниця і с.Бережниця. Відмовилися від башти Рожновського, через яку
постійно переливалося, або через дирки виливалося, і встановили
автоматичну систему управління тиском, і зразу результат: с.Орвяниця
вперше за багато років стала прибутковою. Я зразу поставив питання: що,
потрібно підготовити систему, будь який збиток має лягати на сільські ради,
або ми від них відмовляємося. Красько, попередній директор, писав листи
всім сільським радам, голові РДА, колишньому міському голові, щоб
відмовитися від них, але райдержадміністрація спільно з керівництвом міста
умовили, чи яким чином зробили, що все так залишилося.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Ви запит не робили, щоб с.Селець чи с.Берестя дали вам гроші. У них
же грошей хватає.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
У с.Селець три споживачі. У с.Берестя заборгованості немає.
Найбільша заборгованість була по с.Орвяниця, там був порив, у якому рік чи
півтора текла вода, я цей порив ліквідував, всі пориви, які там були,
ліквідовано, і водогін став вже не збитковим.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
На даний час 113000 гривень – це розрахунок за десять місяців
поточного року по сільських водогонах, різниці в ціні. Щодо реагування
раніше. У 2014 році в серпні місяці я був заступником голови РДА, фактично
виконував обов’язки голови РДА, і в адміністрацію звернувся міський голова
з керівником комунального підприємства щодо пропозиції обговорити
питання фінансування оцієї різниці в тарифах. Тоді була вона десь 35000
гривень сільських рад на рахунок комунального підприємства. У цій розмові

приймав участь на той час голова районної ради Киркевич С.В. Ми тоді
приймали рішення прийняти комунальне підприємство міського
підпорядкування у районну власність. Тобто для того, щоб узгодити ці всі
питання фінансування, різниці в тарифах на той час. Тоді Кузьмич чогось
відмовився. У 2015 році я також приймав участь у обговоренні даного
проблемного питання, і тоді сільські голови не дуже заперечували щодо
виплат різниці в ціні, але, перш за все, вони задали питання, дайте нам
рахунок, на підставі чого ми по програмі перерахуємо кошти міському
бюджету або напряму на міськводоканал. Такі рахунки до сих пір не
надаються. Тому у пропозиціях комісія це і зауважила: провести акти звірки,
вирішити ці питання з сільськими радами щодо відшкодування.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Ще питання по водовідведенню з районної центральної лікарні, яка
доля цього водовідведення. Міськводоканал приймає участь у вирішенні
цього питання?
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ні. Ми не є замовником, замовником виступає управління капітального
будівництва обласної адміністрації. Практично колектор зроблений,
підведений до КНС 2, до нашої станції. Залишилося встановити насоси, які
також є придбанні і стоять, їх потрібно змонтувати і здати в експлуатацію.
Але ми не можемо його самі здати і прийняти у експлуатацію.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Юрію Аркадійовичу (Яременко), потрібно було озвучити результати
перевірки комісії, а не в загальному. У нас аварійна ситуація. Потрібно
подякувати міському голові, бо це вперше за 25 років ми розглядаємо роботу
комунального підприємства «Міськводоканал», ні разу не розглядалося.
Ствба М.С. прийшов на посаду, по сьогоднішній день акта прийому-передачі
немає, і всі керівники уходили без актів прийому-передачі, виходить
крайнього немає. Я почну з водозабору. На водозаборі аварійна ситуація,
вільний доступ до скважини 1,2,3. Вільний доступ до насосної станції
другого підйому. Аварійна ситуація – хлораторний криши не має. Тільки у
цьому році зробили криши на скважинах. Вікна погнили, там з самого
початку будівництва фарби не бачили ті вікна, забиті вікна плівкою, з цього
потрібно починати. Бери кидай бацилу у любу скважину і все, і не потрібно
ніякої іншої диверсії. А це ж садочки і школи. А зараз потрібно вкладати
мільйони, щоб зробити глухий забор три метри, не менше, там тільки від
вулиці загороджено, а решта вільний доступ до всіх скважин, і до станції
другого підйому. З цього потрібно починати. Безхозні трансформатори. Там,
де покрівель немає, можуть рухнути стіни, де стікає вода по карнизах, там
вже половина стіни немає. Там ще одна зима, і все рухне. Говорять про
штати, мені дали штатний, на сьогоднішній день десять контролерів, про
яких ми слюсарів говоримо, про яких зварників. Є такі села, наприклад

Селець – один споживач, Сварицевичі – 40, Берестя – 11, які села. В тих
селах також контролери рахуються, слюсарі рахуються, а що вони качають. В
Сельці аж один споживач, то що ми споживаємо, про що ми говоримо. Потім
міська вбиральня, там два контролери рахуються. В усьому світі туалети
прибуткові, там всього на всього потрібно поставити камеру відео
спостереження, і вона зразу на протязі місяця себе окупить. Багато питань у
«Міськводоканалі» і по охороні праці, то не вина Стовби М.С. Не вся
інформація була озвучена, багато там питань комісія виявила, що могла за
цей час. Я пропоную через півроку знову заслухати це питання.
Кононгук Г.Л. – депутат міської ради.
Микола Степанович (Стовба), з першого січня мінімальна заробітна
плата 3200грн. Ви задумувалися, який фонд заробітної плати потрібний і
виходи, як ви будете заробляти кошти для цього всього.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
У мене контракт по 30 грудня 2016 року.
Шум в залі.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Я добросовісно відпрацював рік з віддачею, що міг, те зробив. Дякую
всім, але я не можу думати, не знаючи, чи підпишуть зі мною контракт.
Микульський Б.М. – міський голова.
Почекайте, я недавно з вами говорив і кажу, ви подайте план
подальшого розвитку вашого підприємства. А не так, що перші місяці
різниця в ціні 70 000 гривень і так далі. Зараз різниця в ціні 121336 грн., якщо
не помиляюся, і то цікаво, що неділю назад на різницю в ціні за листопад
місяць потрібно було 111000 гривень, а потім через тиждень 121336 грн.
Якщо ми так будемо працювати, то відповідно, я вам кажу, яким чином ви
думаєте виживати на наступний рік. Завжди приходити до голови, а потім іти
в бухгалтерію і казати: давайте гроші за грудень. Ви не мали чим полагодити
пориви, не мали ні екскаватора, нічого, зараз ви заробляєте на екскаваторі, це
вже плюс. Додатково споживачі прикордонники, додатково споживачі на
вул. Березова і вул.Спортивна, у вас повинен бути плюс. Тим більше, що ми
даємо гроші, і я сказав, де у вас пориви роками, наприклад, з 2005 року
пориви. Та візьміть раз киньте туди гроші, зробіть нормально, і все. Я вас
просив, а ви мені кажете, що у вас закінчується контракт.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ми всі пориви ліквідували.

Микульський Б.М. – міський голова.
Почекайте, всі пориви ліквідували? Біля ПМК, це магістральний
водопровід. Я сказав, зробіть кошторис, скільки потрібно коштів.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Замовлено, обраховується.
Микульський Б.М. – міський голова.
Обраховується, от ви мені подайте дані, і ми тоді будемо думати, чи
вам підписувати, чи не підписувати. А то так всі документи, які ми рік, у вас
просили, надійшли позавчора. Ми за рік у вас випросили документи. Якщо ви
збільшуєте штати, то підійдіть сюди, навіть на сесію, і скажіть, шановні, я не
маю ні копійки, мільйони винен, дайте мені можливість взяти хоча оду
штатну одиницю, бо вона мені дуже потрібна. Ви нікому нічого не сказали, а
збільшили штат на 10,3 одиниці, і приходите до Микульського, а потім у
бухгалтерію, і платіть мені гроші. Так не буде. Ви говорите, що фонд
заробітної плати збільшився всього на всього на 200000 гривень. 10 чоловік,
якщо їм платити по 2000 гривень, це вже буде 240000 гривень плюс
нарахування 30%. Це ще буде приблизно 60000 гривень, це вже 300000
гривень. І не потрібно бути бухгалтером.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Далі, якщо у 2014 році 49,4 штатних одиниці справлялися з завданням і
зараз 63,9 штатних одиниці справляються з тим самим завданням, то
практично я не побачив таких зрушень, я не знаю, може споживачі побачили.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
324 тисячі перевиконання фінансового плану, це не зрушення, а в нас у
запасі ще місяць.
Шум в залі.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Я погоджуюся з колегою, який сказав, що дійсно потрібно кардинально
приймати рішення дуже швидко. Так було запущене підприємство, але
давайте візьмемо, скільки на сьогоднішній день заробляє підприємство –
245000 гривень, скільки фонд заробітної плати – 208000 гривень, а де ж ми
візьмемо тоді на електроенергію. Скільки ми за електроенергію платимо –
100000 гривень у місяць. Мені сказали 100000 гривень у місяць, але не
100000 гривень, а 90000 гривень. А якщо проаналізувати то 90000,00,
80000,00 у серпні місяці максимальна вартість була, дощів не було, люди
використовували воду, і дуже багато електроенергії пішло. То на
сьогоднішній день я не бачу виходу, якщо не прийняти кардинальні міри по

таких речах, як сказав Юрій Аркадійович (Яременко), провести цей аудит, і
довести його до кінця. Тобто реконструкцію, модернізацію, як воно буде
називатися, я не знаю, центральної КНС, тому що там дуже великі затрати
електроенергії. В першу чергу потрібно цим зайнятися. Друге, підключити і
довести до кінця самопливний каналізаційний колектор, лікарню
підключити. Чим більше споживачів місто підключить, тим краще. Почнуть
багатоповерхівки будуватися, буде більше споживачів. Я не бачу виходу, іде
накопичення боргів. 200000гривень одного ПДВ потрібно заплатити, 600000
гривень ПДФО. Шістсот тисяч у нас вилізло по зарплаті, то про що можна
говорити.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні, це говорить депутат, і він має таке саме право як і ви.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Я не нападаю на Миколу Степановича (Стовбу), я підказую як депутат,
який був в комісії, щоб депутати зрозуміли, на що ми повинні зосередити
наші зусилля, зусилля міської ради, фінансові зусилля. Я констатую факти.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я сказав Миколі Степановичу (Стовбі): ви попрацюйте і виложіть своє
бачення, розрахунки, ваше подальше бачення розвитку підприємства. Це хіба
може бути предметом обговорення, ви повинні представити, а потім сідаємо і
рішаємо, так, тут ми можемо вам допомогти, виділити певні кошти і так далі.
Але ніколи я не підтримаю цей ваш бездумний штатний розпис: комірник 0,5, електрозварник – 1,2, прибиральниця приміщень - 0,5, слюсар аварійновідбудовних робіт – 1, ще слюсар аварійно-відбудовних робіт – також 1
одиниця, водій автотранспортних засобів – 1, знову водій автотранспортних
засобів – 1, слюсар-диспеччер, секретар-диспетчер, сторож, слюсар аварійнобудівельної бригади, слюсар аварійно відбудовних робіт, і так далі. Тому що
в місті грошей немає, щоб ми кинули додатково ще півмільйона.
Шум в залі.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Я чую шістсот тисяч, шістсот тисяч. Я вам сказав: є форма 1 ДФ, яка
подається у фіскальну службу і там звітність, і по тій звітності різниця між
2015 роком і 11 місяців 2016 року 244464 гривні, а ви мені придумали 600000
гривень. Закидають тут по різниці в тарифах, постійно звучить питання.
Минулий керівник подав розрахунок, я зробив копію цього розрахунку, що
підприємство на грудень місяць має збитки середньомісячні 100000 гривень,
тобто 100000 гривень мало закладатися в бюджет на різницю в ціні. Нам
заклали 50000 гривень. І ми не протримались би навіть до вересня місяця,

коли б не заробляли кошти. Ми заробили, ми виконали, перевиконали вже
виробничу програму і фінансовий план. Ми заробили додатково 324000
гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
А чому ситуація ще гірша, ніж у минулому році.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ситуація не гірша. У минулому році на різницю в тарифах міська рада
виділила 880000 гривень, це 73000 на місяць.
Микульський Б.М. – міський голова.
У цьому році 827000 гривень.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
А на цей рік передбачено 50000 на місяць чогось. Але не врахували
підвищення електроенергії.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми не врахували, що ви додатково візьмете ще 10 чоловік на роботу.
Якщо б я у міську раду взяв би хоч одну людину на заробітну плату
приблизно 2000,00 скільки це вийшло би міському бюджету в рік, а якщо
взяли десять, то в яку копієчку це міській раді іде, і це воно іде в той самий
тариф і в різницю в тарифах.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, перевірка КП «Міськводоканал» пройшла так
детально і гарно, що наші члени комісії так не приложилися до жодного
комунального підприємства і так гарно не перевіряли. КП «Ринок» зробили
перевірку, зробили передачу майна, чого не зробили в КП
«Міськводоканалі». А в КП «Будинкууправлінні», я вважаю, взагалі
перевірки не було, хоча також підприємство користується різницею в ціні. Я
вважаю, що це неупереджене ставлення до директора КП «Міськводоканал».
Чого каже Богдан Мимхайлович (Микульський), що дуже поганий
фінансовий стан підприємства. Ви ж проаналізуйте, керівник вам сказав, які
збитки, збитки за 2015 рік складали більш як півмільйона гривень. Станом на
1 жовтня залишилося 213000 гривень, то чого це поганий фінансовий стан.
Тож є фінансовий результат балансу. Марія Миколаївна (Столярець), якщо
ви не бухгалтер, то не озвучуйте ті цифри, які ви піднесли для міського
голови. Якщо ви не знаєте і необізнані в тому, як обраховується заробітна
плата підприємства. Микола Степанович (Стовба) правильно сказав: єдиний
правильний документ, який свідчить про заробітну плату підприємства, це є
податковий звіт 1 ДФ.
Шум в залі.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ми не говоримо про штатний розпис, а ми говоримо про фактичні
витрати, які є на підприємстві. І якщо вони були у минулому році по
заробітній платі 1560000 гривень, то за 11 місяців 2016 року 1804000 гривень
різниця 245000 гривень, а не ті папери, що ви якісь понаписували і невідомо
звідки.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дивіться, штатний розпис, і підписаний
Степановичем.

Стовбою

Миколою

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Це штатний розпис, а в штатний розпис можна багато чого написати, а
ми говоримо про фактичні витрати підприємства, а не про штатний розпис.
Якщо тут є керівники, то знають, що це таке. Ще я хочу сказати про те, що це
підприємство є підприємство надзвичайних ситуацій.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Це доповідь, чи як? Чи запитання?
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Інженера ті, слюсарі, я їх не бачила, тут прийшли, тут вже біжать. І не
потрібно говорити, що Микола Степанович (Стовба) використав три
мільйони гривень, він не використав для себе ті гроші, він використав для
підприємства, і кожну копійку там можна перевірити.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо міська рада виділила гроші на екскаватор, то він зараз заробляє, а
раніше він наймав і погодинно платив. Ми з вами зробили цей позитив, і
йому відповідно легше працювати.
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Микола Степанович (Стовба), в газеті «Дубровицький вісник» було
надруковано, виконком прийняв рішення план регуляторних актів на 2017
рік, де включено перегляд тарифів по водовідведенню і водопостачанню. Чи
переглядали ви його, і чи маєте ви вже, наприклад, на 2017 рік, яка буде ціна,
чи в сторону зменшення, бо по ваших словах підприємство є прибутковим,
можливо, ви як менеджер зменшили тариф, а можливо до збільшення.

Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
У нас є два пакети документів на підвищення тарифів, економічно
обґрунтовані. Один пакет був у квітні місяці, який ми мали затверджувати з
травня. Ми переговорили з міським головою, він запропонував, що хай буде
вже після підняття мінімальної зарплати з травня місяця, бо ми хотіли ще з
березня підвищувати. У травні місяці знову почили рахувати, але поступила
пропозиція, не так пропозиція, а така взаємна думка, що потрібно поставити
лічильник, і тоді ми побачимо по витратах води. Виділили кошти на
лічильник, придбали, поставили. Подали пакет документів на вересень
місяць. Зараз у будь-який момент можемо подати на міську раду. Але тут
виникла ситуація, що мінімальна заробітна плата знову міняється – 3200
гривень, і це питання зависло у повітрі. Я хоч завтра готовий подати пакет
документів.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Яка ситуація у вас із позовними заявами? Хто допомагає у юридичних
питаннях комунальному підприємству? Скаржаться жителі багатоповерхівок,
що на п’ятих поверхах з 2300 до 600 відсутня вода.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
У виконавчій службі на виконанні лежить 10 справ. З них 4 на
виконанні, тобто утримується з людей з пенсії, з зарплати, 6 лежить без
виконання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Коли подані вони? У якому році?
Шум в залі.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
В цьому році ми прийняли рішення: немає смислу подавати на суд
тому, що потрібно платити судовий збір, а результатів немає. Чому? Тому,
що виконавча служба півроку не працювала, а тепер її взагалі немає. То хто
буде стягувати позови?
Микульський Б.М. – міський голова.
Тоді можна взагалі не платити всім людям.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Жодного позову ви не подали.

Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ми написали 47 претензійних листи. І 11 споживачів добровільно по
них почали сплачувати. Ми працюємо у цьому напрямку, і є результати. А
звертатися до суду – тільки трата коштів.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я не буду нічого коментувати, чітко: запитання – відповідь. Перше,
назвіть, будь ласка, депутатам структуру витрат підприємства у відсотках,
зрозуміло, так. Зарплата, електроенергія, податки – це структура витрат.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Можливо, не знає Микола Степанович (Стовба).
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я запитую у керівника КП «Міськводоканал». На даний час на 1 грудня
2016 року на підприємстві кредиторська заборгованість 800000 гривень, з
них 140000 гривень це ПДВ. Є позов державної фіскальної служби про
стягнення заборгованості. У мене запитання: чи є у підприємства ресурс для
погашення цього позову і як підприємство збирається гасити ці борги. Чому?
У нас вже був інцидент, коли були описані основні засоби і продані на
аукціоні. Чи не доведеться нам знову це робити. І ще одне питання по рідких
відходах. Всупереч чинному законодавству діють два договори з
підприємцями на вивіз рідких відходів. Чи збирається підприємство
припиняти дію цих договорів.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Чому воно всупереч законодавству?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Тому, що Законом України про відходи передбачено, що вивозити
тверді побутові відходи, рідкі побутові відходи має юридична особа, яка
визначена на конкурсних засадах на території певної територіальної громади.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ми не йдемо на це лише тому, що все рівно ці підприємці будуть
відкачувати у населення і зливати по лісах, по полях. А вони зливають у
каналізацію і платять 25 гривень за куб.
Микульський Б.М. – міський голова.
Відповідь – структура витрат підприємства.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Структура витрат: електроенергія десь більше 40%. Я зараз вам не
можу конкретні цифри сказати.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Можна, Микола Степанович (Стовба), я скажу.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
В структурі витрат зарплата – 50%, електроенергія – 25%. Інші витрати,
по-моєму, – 20%.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Дякую.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Я хочу сказати, що тут була фраза: напали на керівника. Ніхто не напав
на Миколу Степановича (Стовбу). Ми констатуємо факт перевірки і що
потрібно для того зробити, щоб дане підприємство не збанкрутувало. Задали
конкретно три питання: мінімізація витрат по споживанню електроенергії,
реконструкція ГКНС, і третє, що сказав Юрій Аркадійович (Яременко), що
там записано. У цьому напрямку потрібно діяти і потрібно працювати,
спасати підприємство. Коли 245000 гривень надходження, 208000 гривень
зарплата, то, вибачте мене, любий підприємець, який не брав би гроші з
бюджету, а з свого карману, вже кричав би. Чесно кажу, кричав би.
Шум в залі.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Микола Степанович (Стовба) багато зробив для підприємства, але ви
знаєте, що дуже багато дала міська рада, майже половину міського бюджету.
Ми ж не можемо віддати весь міський бюджет тільки на КП
«Міськводоканал». Нехай шукають свої резерви. Я майже одинадцять років
проробила у міській раді і хочу сказати, що завжди шукали резерви.
Дивіться, дали три мільйони, а ще потрібно майже мільйон, а де його взяти.
То, мабуть, інший підхід повинен бути.
Шум в залі.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Микола Степанович (Стовба), одне погано, що ви постійно скаржитеся,
що ви у поганому стані прийняли підприємство. Але тут уже колеги
говорили, що ви за рік не показали нам у цифрах: де не було, скільки було
вкрадено. І ще у мене одне питання, пан Красько у вас працює, чи ні?
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ні.

Бабан В.В. – депутат міської ради.
На водозаборі не працює. Але працював.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Працював.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
То чому ви як керівник такого злодія, який розікрав, розвалив фірму,
ще на роботу взяли. Учив вас як працювати.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Він попросив півроку допрацювати для перерахунку на пенсію.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я не почув відповідь на своє запитання. 700000 гривень кредиторська
заборгованість, 140000 гривень ПДВ, позов державної фіскальної служби
про стягнення заборгованості. Інструмент вирішення є чи немає.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
На 1 січня 2016 року ми прийняли борг 123000 гривень ПДВ. Всі
поточні платежі, починаючи з березня місяця, ну, січень був такий, що не
було з чого платити, в лютому розібралися і з березня місяця у нас всі
податки 100% сплачуються.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ви скажіть чітко: є, немає, і все.
Шум в залі.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Всі знають, що немає.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Микола Степанович (Стовба), якщо ви взяли тракториста на поломаний
трактор, і він сяде і буде казати, що трактор поломаний. Ви ідете по такому
шляху, а 120000 гривень винні ще на 01.01.2016, то це не ваші. Якщо ви
керуєте підприємством, то всі борги ваші. І якщо ви туди йшли, ви знали, що
там є борги і потрібно було сказати: ну не можу я нічого зробити.

Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Це борги підприємства але ми їх не накопичили у цьому році.
Микульський Б.М. – міський голова.
Як заблокують ваші рахунки, що ви будете говорити.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
То будемо спільно вирішувати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Чи у вас є бачення, як вийти з цього? Якщо ви б не взяли тих 10
чоловік, то цих 170000 гривень можна було оплатити. От вам економія.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Я ще раз повторюю, що ми вже перевиконали виробничу програму і
фінансовий план.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ви зараз знаходитеся в такому стані, що завтра вас описувати будуть з
вашим перевиконанням, а ви розказуєте.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ви не враховуєте підвищення електроенергії, паливно-мастильних
матеріалів, матеріалів для ремонту – це не передбачалося.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми не передбачили одного, що керівник підприємства замість того,
щоб економити, візьме ще 10 чоловік і скаже: міська рада, плати. Оце ми не
передбачили.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Микола Степанович (Стовба), я вам хотіла б сьогодні подякувати, бо
дуже багато було зроблено. У нас 24, 26 будинки постійно мали пориви, були
виділені кошти на те, щоб поміняти труби. Робота була дуже гарно
організована, зроблено було дуже швидко, гарно. І те, що говорять, що після
2300 відсутня вода, то в нас 12 під’їздів 120 квартирний будинок дуже
великий, постійно після 2300 є вода, колись її постійно не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я довожу до депутатів, що це проект Краська, а гроші виділила міська
рада.
Шум в залі.

Столярець С.В. – депутат міської ради.
У мене питання чітко по роботі. Який реальний тариф має бути, щоб
підприємство було не збиткове? Чітко вода і водовідведення разом.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я відповім. Розрахунок отриманий 8.12.2016, підписаний Миколою
Степановичем (Стовба), він, може, забув. Водопостачання - 9,85,
водовідведення – 20,43.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Дане питання стосується всіх керівників комунальних підприємств і
міського голови в тому числі. Чи планує підприємство з 1 січня 2017 року
вводити зарплату 3200 гривень, яка передбачена законом.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ні, не планую.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте ми підведемо риску. Тут ми сьогодні дещо сумбурно
обговорювали. Я дякую Миколі Степановичу (Стовба). Микола Степанович,
я хочу сказати, що міська рада, якщо у вас є напрацювання, вас підтримає, і
питань немає. Але якщо ви кажете, що будемо разом думати, то ви в першу
чергу повинні думати, тому що ви керівник. Разом ми будемо думати, тут
питань немає, бо зараз ми в такому стані, що ми повинні думати разом, щоб
погасити ці борги. Щоб не було такого бачення, що ми до Миколи
Степановича (Стовби) якось предвзято відносимося, ні. Просто мене
шокувало, що всі фінансові документи, які ми вимагали, нам не подавали.
Потім, коли нам подали штатний розпис, коли немає грошей, то я, мабуть, не
сам, а з депутатами радився, ось така ситуація: Микола Степанович (Стовба)
звернувся добавити одиниці, дві одиниці, і ми рішали б всі разом. Бо я такого
не розумію: підприємство тоне, а ви, Микола Степанович, на себе ще дві гирі
одягнули, щоб потягнули його на дно.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, що ви зрозуміли, що ми повинні сісти разом, і я буду
рекомендувати додатково створити робочу групу, щоб був і наш юрист і наш
бухгалтер і Юрій Аркадійович (Яременко), щоб ця робоча група шукала
вихід з положення. Тому що суд не розгляне питання у нашу сторону.
Розгляд цього питання, я думаю, завершено, хто хотів що сказати, той сказав.

Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Комісія рекомендувала включити у рішення пунктом другим
рекомендації комісії, зачитувати їх ще раз, чи ні.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які ще є доповнення до проекту рішення.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене є доповнення до проекту рішення. Я почув керівника
комунального підприємства, що він не бачить подальшого розвитку
підприємства. То в мене пропозиція включити в проект рішення пункт:
рекомендувати міському голові не підписувати контракт з керівником
комунального підприємства «Міськводаканал».
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
А я завтра і так пишу заяву. Можливо ви вже почули інформацію.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У нас як по ринку то злодія звільнили потім комісія пішла. А як що
людина щось зробила, зменшила збитки то тепер керівник недобрий. Хай
Дубровиця чує і бачить що робиться у міській раді.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я вам Володимирівна (Дубінець) скажу, що в міській раді голосують
згідно закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», більшістю
голосів приймається рішення. Що ще робиться у міській раді. Якщо одна, дві,
три людини проти то це потрібно кричати аврал.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція Андрусенка Вітілія Сергійовича, прошу по тексту.

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Рекомендувати міському голові не продовжувати
керівником комунального підприємства «Міськводаканал».

контракт

з

Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за пропозицію Андрусенка В.С.
ВИРІШИЛИ: пропозиція не пройшла.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-3, «проти» - 11, «утримались» - 10
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Ну що, Володимирівна (Дубінець), нічого не твориться, згідно закону
проголосували, і все.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Включити у проект рішення пропозиції комісії. Юрій Аркадійович
(Яременко), озвучте.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Пропозиції від комісії нагадувати?
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, непотрібно.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Те, що я зачитував, і додатково ще були пропозиції створити робочу
групу по сприянню роботи КП «Міськводоканал» і пропозиція члена комісії
Віктора Васильовича (Краглевич) – заслухати керівника через шість місяців
повторно.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
А у мене інша пропозиція: давайте не через півроку, а після першого
кварталу.
Шум в залі.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Давайте через три місяці заслухаємо самі болючі питання. Бо йде
судова справа. Уже одна позовна заява є у міській раді, я би казав, потрібно
виходити з цієї ситуації, щоб депутати були в курсі. Я би казав, у квітні
місяці, не потрібно ці дебати, що ми годину проводимо.

Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, давайте через півроку.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Тоді я не настоюю на своїй пропозиції.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо Геннадій Леонідович (Конончук) не наголошує, то тоді через
півроку.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, потрібно останнім пунктом доручити контроль
постійній депутатській комісії з питань житлово-комунального господарства
та транспорту. Контроль за виконанням рішення.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Юрій Аркадійович (Яременко), озвучте.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Перший пункт згідно проекту рішення, другий пункт директору КП
«Міськводоканал» врахувати пропозиції депутатської комісії щодо перевірки
КП «Міськводоканал» і останнім пунктом – контроль за виконанням даного
рішення
доручити постійній депутатській комісії з питань житловокомунального господарства та транспорту (голова Краглевич В.В.) та
заступнику міського голови Яременку Ю.А.
Микульський Б.М. – міський голова.
Доповнення будуть? Тоді ставлю на голосування в цілому зі змінами і
доповненнями, які вам озвучив Юрій Аркадійович (Яременко).
ВИРІШИЛИ: рішення №272 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік.
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.

На ваш розгляд винесено проект рішення: «Про план діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік». Розглядалося дане
питання на засіданні постійної комісії з питань регламенту, депутатської
діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики
хоча комісія була не в повному складі. План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у вас є.
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 №273 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня
2015 року №70 «Про міську програму соціального захисту населення
на 2016 рік».
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
Просимо внести зміни у програму, добавити 10 тисяч гривень в пункт,
де платимо на поховання людей, які ніде не працюють. Тому що тієї суми,
що планували на початку року, не вистачає, додатково кошти не виділяємо, а
перекидаємо ті кошти, що лишилися з матеріальної допомоги. Прошу
підтримати даний проект.
Микульський Б.М. – міський голова.
Постійна комісія з питань соціально-культурного розвитку, спортивної
і молодіжної політики підтримала даний проект рішення. Прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №274 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20 січня
2016 року №78 «Про міську програму розвитку та удосконалення
організації харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця
на 2016 рік».
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Надійшов до нас лист від ДНЗ №1, у них не вистачає коштів на
харчування дітей, просять перекинути 10 тисяч гривень, які вони зекономили
по інших статтях. Додатково кошти не виділяємо. Просто потрібно
збільшити кошти у програмі.

ВИСТУПИВ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
У мене пропозиція: у майбутньому у програми ставити більше коштів,
а то кидаємо, перекидаємо. Це ж програма, всього на всього наміри.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №275 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради №62 від 25
грудня 2015 року «Про міську Програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2016 рік».
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, проект відповідного рішення вам розданий, але при
обговоренні цього питання на комісії, в тому числі на комісії з питань
бюджету, фінансів і податків виникли доповнення до проекту. Це у пункт
1.1.2 додати 3500,00грн. для придбання 40 тон суміші для ремонту вулиці
Перемоги. І додати у пункт 2.1 розділу другого «Водопровідно-каналізаційне
господарство» додатково 70 тисяч гривень, сумарно це буде 120 тисяч
гривень на покриття різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення
для КП «Міськводоканал», а пункт 2.10 у зв’язку з зауваженнями на комісії з
питань бюджету, фінансів і податків просто виключити з проекту рішення, бо
це перерозподіл коштів. Все інше відповідно до проекту.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Гладка Л.М. – депутат міської ради.
На комісії з питань бюджету, фінансів і податків мене ще цікавило за
100 тисяч гривень, що це буде за реконструкція будівлі складу-майстерні.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
24 грудня цього року виповнюється 70 років з дня створення КП
«Будинкоуправління». У нас в неошатному стані побутове приміщення, де
перебувають робітники. Я зробив кошторис і звернувся з листом, щоб хоча
частково виділили кошти, щоб зробити там реконструкцію. Що це
передбачає? Це передбачає замінити вікна, утеплити хоча би одну стіну,
замінити підлогу, стелю, частково санвузол для робітників. Отака просьба до
депутатів, до міського голови, це навіть не допомога, а подарунок
підприємству. За КП «Будинкоуправління» тільки на два місяці старший ДНЗ
№1.

Микульський Б.М. – міський голова.
Ще запитання будуть? Немає. Комісія з питань бюджету, фінансів і
податків погодила. Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Отже, у проекті рішення зміни викласти у наступній редакції: пункт 13816,651, пункт 1.1 – 3646,651, пункт 1.1.2 – 807,233, пункт 2.1 – 827,0 і
пункт 2.10 – виключити. Відповідно пункт «Всього обсяг фінансування
Програми на 2016 рік становить 10244,134тис.грн». Такі зміни.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, пропонуються зміни до проекту рішення: в пункт 1.1.2 добавити
3500 грн., в пункт 2.1 добавити 70 000 гривень, а пункт 2.10 виключити.
Прошу голосувати за дані зміни до проекту рішення.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №276 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Шановні депутати, я вам зачитувати проект рішення не буду, він вам
розданий, тільки наголошу про зміни, які були на комісії з питань бюджету,
фінансів і податків. До проекту рішення додано: на комунальну службу міста
– 3500,00 грн., різницю в ціні на КП «Міськводоканал» - 70 000,00 грн., і ДНЗ
№5 - 6500,00 грн. на гладильний прес.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів і податків все погодила.

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене тільки одне питання по додатку №5. Капітальний ремонт фонду
об’єднання співвласників – 44 000 грн. згідно програми, це спів
фінансування.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Так, наша частка 80%.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
А вони зібрали вже свою частку.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Так, 11700,00грн. вони зібрали. Шановні колеги, це перший проект,
нам потрібно це підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення із
змінами і доповненнями в цілому. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №277 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «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 вам розданий з додатком, там два прізвища, на
постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля дане
питання обговорили, зауважень не було.
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.
ВИРІШИЛИ: рішення №278 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду в межах
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це звернувся громадянин про надання дозволу на розроблення
технічної документації, так як він використав своє право на безкоштовну
приватизацію, а вспадкував будинок.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №279 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки шляхом викупу в м. Дубровиця, вул. Нова.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це громадянин Галабурда І.А.,
пам’ятаєте, «Нова пошта», проект виготовлений, постійна комісія з питань
земельних відносин та охорони довкілля підтримала даний проект.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, то прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №280 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
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.
Проект рішення вам розданий з додатком, це все під старими
забудовами. Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони
довкілля розглядала даний проект, зауважень не було.

Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає, то прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №281 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 08
листопада 2016 року №258 «Про надання дозволів 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.
Ми приймали рішення, це учасники антитерористичної операції. Ми
виділяли їм земельні ділянки по вул.Володимирській. Тепер вони написали
заяву, офіційну відмову про припинення пункту у їхній частині. Проект
рішення вам розданий. Постійна комісія з питань земельних відносин та
охорони довкілля погодила даний проект рішення.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, то прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №282 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про

внесення змін до речового права комунальної
власності на земельну ділянку в м.Дубровиця, вул.Гагаріна,15-в.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це ділянка міжрайбази. У нас зареєстроване право комунальної
власності на земельну ділянку. Але надійшло повідомлення від Управління
Держгеокадастру про виявлення помилки щодо цільового використання
земельної ділянки. Всі відповідні документи є. Для того, щоб внести зміни до
права комунальної власності, потрібно прийняти рішення у частині зміни
цільового призначення. Проект рішення вам розданий, на постійній комісії з

питань земельних відносин та охорони довкілля даний проект рішення
розглядався.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №283 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17 лютого
2016 року №88 «Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою в межах м.Дубровиця».
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Цим рішенням ми припиняли право постійного користування ГРП, це
та сама міжрайбаза. Але вони писали у своєму нотаріальному дорученні
серію і номер державного акту загального. А як виявилося, у тому
державному акті дві ділянки: ГРП, тобто міжрайбаза, і склад магазин. І тому
у проекті рішення у вас є, що вважати таким, що втратив чинність у частині
земельної ділянки №1.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №284 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 14 липня
2016 року №191«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.
Ми приймали рішення по вул.Нагорянській, як виявилося, громадяни
хотіли приєднати до своїх присадибних ділянок частину земель
сільськогосподарського призначення, і їм, відповідно, прийшла відмова у
наданні висновку. Ми виїжджали туди, з’ясували все це, а у зв’язку з тим, що

з’ясували, потрібно внести зміни, тобто зміна площі, зменшується. Вони
погодилися з нашою пропозицією. Постійна комісія з питань земельних
відносин та охорони довкілля підтримала даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №285 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, хочу зауважити, що у третьому пункті
додатку площа земельної ділянки на вул.1000-ліття Дубровиці неправильна,
потрібно 0,0140га.
ВИСТУПИЛИ: Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Шановні депутати, щодо пункту третього додатку у мене є пропозиція.
Зрозуміло, що це є парк, це є зона відпочинку, і у нас так виходить, що
формується проект рішення, що ми надаємо у власність та оренду, цільове
призначення – будівництво та обслуговування об’єктів торгівлі. Річ в тім, що
дамо у власність чи оренду, людина побудує будівлю, а потім буде мати
право на викуп. Автоматично виходить, що ми вже її продаємо під «Бузком».
У мене пропозиція: викласти у третьому пункті додатку замість власність –
передача в оренду з укладанням договору сервітуту для розміщення
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності терміном
до 10 років. Щоб ми вже чітко показали свої наміри, що там, де вже існує той
«Бузок», нехай узаконить, але не для капітального будівництва.
Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Моя пропозиція, щоб у пункті три у додатку до проекту рішення, де
стоїть «власність, оренда», слово «власність» виключити, і сформувати цей
пункт так: «для передачі в оренду з метою укладання договору сервітуту для
розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької
діяльності терміном до 10 років». Цільове призначення землі нехай буде з
кодом 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Але щоб

ми розуміли в подальшому, що ми будемо виставляти на торги з укладанням
договору оренди, де в договорі оренди має бути вписано, що без права
капітального будівництва. Тобто, щоб ми чітко визначали для укладання
сервітуту з метою розміщення тимчасових споруд для впровадження
підприємницької діяльності. От і все.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Іван Миколайович сильно наперед забіг. Ми зараз створюємо тільки
перелік, ми не надаємо дозволу. Оце, що він сказав зараз, слушно буде при
наданні дозволу на розробку проекту і плану детального планування, і в
цьому рішенні вписати щодо сервітутного використання для малих
архітектурних форм. А зараз це просто перелік.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Якщо ми включаємо цільове призначення – забудова, то ми даємо
надію. Якщо ми чітко вказуємо – сервітут, ми просто фіксуємо те, що було
там.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Сергій Васильович (Столярець), є класифікатор цільового призначення.
На жаль у класифікаторі цільового призначення сервітуту немає. Сервітут ми
передбачимо при розробці проекту землеустрою, от тут ми маємо право
передбачити, а зараз ми цього не передбачмо, ми тільки створюємо базу,
тобто пропонуємо. А коли будемо надавати дозвіл, то це ми чітко впишемо.
Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Я говорю, що у мене пропозиція: у цій графі слово «власність» взагалі
виключити і його сформулювати там, де слово «оренда», потім пишемо в
дужках для укладання договору сервітуту для розміщення тимчасових
споруд для впровадження підприємницької діяльності. Це моя пропозиція.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Вона не доцільна у цьому рішенні.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Катерина Данилівна (Пшенична), це ви рішили, що не доцільна.
Шум в залі.

Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Шановні депутати, дивіться, якщо ми даємо ділянку в оренду і не
зазначаємо для розміщення тимчасових споруд, то людина має право
будувати об’єкт нерухомості.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, проект рішення вам розданий, прошу проголосувати
за даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до пропозиції Івана Миколайовича (Кузеванов). Він
пропонує у стовпчику третьому, де написано «власність оренда» у дужках
дописати для передачі …
Годунко М.М. – секретар ради.
Ні, слово «власність» виключити.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
То давайте і у першому пункті слово «власність» виключимо, та буде
скрізь оренда.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ви читаєте проект рішення? Земельні торги, аукціон. Іван
Миколайович (Кузеванов), ми продаємо або право оренди, або право
власності. При розробленні проекту землеустрою у дужках пишіть все, що
завгодно.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Значить виключаємо слово «власність», а залишаємо слово «оренда» у
третьому стовпчику, так?
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Ми обов’язково повинні зазначити напрямок. Ми через рік забудемо,
чи через півроку забудемо. Ми маємо зазначити в цьому пункті, що ми маємо
на меті – передача її в оренду.

Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Для розміщення тимчасової споруди, і все.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Іван Миколайович (Кузеванов), озвучте ще раз свою пропозицію.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
У мене пропозиція: у пункті третьому в додатку до рішення стовпчику
третьому, там, де слово «власність» виключити, після слова «оренда» в
дужках доповнити наступними словами: з метою укладання договору
сервітуту для розміщення тимчасових споруд для впровадження
підприємницької діяльності. Я хотів би, щоб ще і добавили термін, ну ладно,
давайте без терміну. І зразу внести зміни до площі у цьому пункті, стовпчик
п’ятий 0,10га. замінити на 0,014га.
Микульський Б.М. – міський голова.
Всі зрозуміли, що Іван Миколайович (Кузеванов) пропонує? Тоді
прошу голосувати за дані пропозиції Івана Миколайовича (Кузеванова).
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення в цілому.
ВИСТУПИВ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
А другий пункт у додатку до рішення, що це?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
По вул. Миру, це колишнє птахопідприємство.
ВИСТУПИВ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
На скільки доцільно зараз займатися цією ділянкою. У нас велике
напруження з учасниками антитерористичної операції. Зараз знову три
гектари забрати, це тридцять дві ділянки. На посьолку ми вже виділили під
багатоповерхівку, можливо, нехай спочатку відбудеться аукціон, тоді ми
щось бачили б. Бо ми зараз знову своїми діями будемо визивати у людей
емоції і непорозуміння. Зараз знову будуть бігати і кричати, що ми всі тут
продалися і забираємо землю, а їхнім дітям не даємо. Моя пропозиція:
виключити цей пункт з додатку до проекту рішення. І на громадській комісії

розібрати дане питання, нехай приходять учасники антитерористичної
операції, і будемо радитися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила пропозиція від Бабана В.В. вилучити з додатку до проекту
рішення пункт 2. Прошу голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Катерина Данилівна (Пшенична), скажіть, а скільки сотих мінімально
дають учасникам антитерористичної операції землі у місті.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Під житло – 10 сотих, для гаражу – 1 сота, для садівництва – 12 сотих.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
А мінімальна?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Мінімальної немає сталої.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Тоді у мене ще одна пропозиція. Дивіться, у нас 4,5 сотих на
вул.Шевченка (перехресті вулиць Шевченка та Березова). Можливо, нам цю
ділянку потрібно було надати найбільш постраждалому учаснику
антитерористичної операції. Щоб люди не думали, що ми тільки у полі під
Колками надаємо. Бо ми все продаємо остатнім часом.
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), якщо ви говорите, що багато
учасників антитерористичної операції відмовилися від земельної ділянки на
вул.Володимирській, то, можливо, їх запросити і сказати, що є така земельна
ділянка, можливо, хтось згідний її взяти собі.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила пропозиція від Бабана В.В. вилучити з додатку до проекту
рішення пункт 1 вул.Шевченка. Прошу голосувати за дану пропозицію.

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 1, «утримались» - 5
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Оскільки дві земельні ділянки вилучили з проекту рішення, то
секретаріату внести зміни у назву і по тексту рішення. Оскільки вже переліку
земельних ділянок немає, а є лише одна земельна ділянка.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення із змінами і
доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №286 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду по вул. Березова, 96 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це також громадянин вже скористався
своїм правом безкоштовної приватизації, тому просить надати в оренду.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №287 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
оренду в м. Дубровиця, вул. Миру, 122.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це також стара забудова, проект рішення вам розданий. Власником був
Вирва Олександр, розробив проектну документацію, продав будинок, і
власник змінився, а документацію не подав на затвердження. Тобто, об’єкт
нерухомості вже належить зовсім іншій людині. Але для того, щоб передати

новому власнику будинку цю земельну ділянку у приватну власність чи
оренду, як забажає людина, то для цього потрібно затвердити технічну
документацію, оформити право комунальної власності.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №288 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в оренду по вул.
Молодіжна,2 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, так само людина скористалася своїм
правом безкоштовної приватизації, тепер вона зробила документацію і
просить в оренду дану земельну ділянку під обслуговування житлового
будинку. На постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля даний проект рішення розглядався, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №289 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це старі забудови, проект рішення вам розданий з додатком. На
постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля даний
проект рішення розглядався, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №290 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Нова.

Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це «Нова пошта», ми затверджували дану земельну ділянку, тепер
потрібно надати дозвіл на проведення експертної оцінки. Проект рішення вам
розданий. На постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля даний проект рішення розглядався, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №291 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки ВАТ «Дубровицький
Райагрохім» по вул. Набережна,1 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, вартість вказана, кому цікаво вартість
метра квадратного 28 гривень 82 копійки. Є звіт про експертну грошову
оцінку, який пройшов ліцензію. Даний проект рішення розглядався на
постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля,
зауважень і пропозицій не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №292 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 0, «утримались» - 6
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр. Гайдишу Р.С. по
вул.Воробинська, 177 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це земельна ділянка колишнього кафе «Зустріч» на автовокзалі.
Проект рішення вам розданий, вартість вказана, вартість метра квадратного
53 гривні 32 копійки. Даний проект рішення розглядався на постійній комісії

з питань земельних відносин та охорони довкілля, зауважень і пропозицій не
було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №293 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 5
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр. Протасовицькому А.А.
по вул.Нова, 15 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це колишня територія заводу «Металіст», є звіт про експертну оцінку,
вартість вказана, на постійній комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля даний проект рішення розглядався, зауважень і пропозицій
не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Пропозицій і зауважень не було, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №294 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 3
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр. Рабешко О.Л. по
вул.Нагоранська, 7 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це землі комерційного призначення.
Вартість 51 гривня 10 копійок за один метр квадратний. Даний проект
рішення розглядався на постійній комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля, зауважень і пропозицій не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає. Прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №295 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану
території.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це гр.Мартинчик Л.В., за кафе
«Юність». Вона купила склади, а там землі промисловості. Для того, щоб там
побудувати житло з магазином, потрібно зробити план детального
планування, щоб потім змінити цільове призначення даної земельної ділянки.
А для цього потрібно дозвіл органу місцевого самоврядування. Даний проект
рішення розглядався на постійній комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля, зауважень і пропозицій не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №296 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану
території гр. Краську М.В.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Черговий раз поступила заява від гр.Краська М.В., проект рішення
розглядався на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля, але комісія ніякого рішення не прийняла. Комісія вирішили на
розгляд депутатів. Проект рішення вам розданий.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте дивитися з інтересів міста. Хіба нам від цього легше стане,
коли там буде сільськогосподарське виробництво. Я вважаю, що для міста
було б краще, якщо там щось будувалося. Але я кажу, що ніякого лобіювання
тут немає.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ставлю на голосування даний проект рішення, щоб депутати
визначилися. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-9, «проти» - 5, «утримались» - 10
СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди земельної ділянки по
вул. Шевченка в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Між Дубровицькою міською радою та Управлінням Держгеокадастру
був заключений договір оренди земельної ділянки для будівництво гаражу. У
зв’язку з ліквідацією Управління Держгеокадастру вони просять розірвати
договір оренди землі за згодою сторін. Проект рішення вам розданий.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, запитань не буде, Управління Держгеокадастру ліквідовано,
відповідно, гараж не потрібний. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №297 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування Дубровицькій районній раді в м. Дубровиця, вул.
Шевченка, 54.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це будинок профдезвідділу, який
належить районній раді. Вони звернулися щодо оформлення даної земельної
ділянки. Даний проект рішення розглядався на постійній комісії з питань
земельних відносин та охорони довкілля, зауважень і пропозицій не було.
Шум в залі.
Для протоколу: вийшов депутат Кузеванов Іван Миколайович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №298 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 1
СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної
документації –
детального плану території земельних ділянок в м. Дубровиця.

Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, пам’ятаєте, ми давали дозвіл на
розробку плату детального планування на дві ділянки, це по
вул.Шевченка,158-г Дубінець Т.М. і по вул.Артеменка Масюк Ю.М. Вони
розробили план детального планування, він пройшов громадське
обговорення, тобто було оголошено у газеті щодо надання пропозицій,
зауважень до цього плану детального планування. За цей період зауважень не
надійшло, а тепер громадські обговорення пройшли, залишилося тільки
затвердити, щоб потім можна було змінити цільове призначення даної
земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
У мене питання щодо Масюк, це провулок Артеменка, скажіть, де саме
знаходиться дана земельна ділянка.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Тамара Василівна (Петрушко), даний план детального планування
місяць був розміщений на сайті міської ради з графічними матеріалами. Я не
можу вам показати десь тут. От як їдемо до церкви, будується така велика
будівля, оце воно і є.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №299 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 4
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
Для протоколу: зайшов депутат Кузеванов Іван Миколайович.
СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди земельної ділянки по
вул. Воробинська, 22 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це колишнє приміщення районного суду. Раніше частина приміщення
належала Управлінню Державної казначейської служби у Дубровицькому
районі, а так як вони передали приміщення управлінню праці, тобто змінився
власник то Управління Державної казначейської служби у Дубровицькому

районі просить припинити договір за згодою сторін. Проект рішення вам
розданий.
Для протоколу: вийшла депутат Петрушко Тамара Василівна.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №300 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення у вас є. Кузнецкий О.Ю. – це учасник бойових дій. На
громадській комісії було прийняте рішення, що рекомендувати міській раді
прийняти рішення щодо надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою. Даний проект рішення розглядався на постійній комісії з
питань земельних відносин та охорони довкілля.
Для протоколу: зайшла депутат Петрушко Тамара Василівна.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, комісіями розглянутий.
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.

Прошу

ВИРІШИЛИ: рішення №301 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про результати розгляду депутатського запиту Петрушко
Т.В.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин (інформація
додається).

ВИСТУПИЛИ: Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
У зв’язку з цим у мене до вас є питання. Я неодноразово писала, чи був
розроблений детальний план території там, де зараз ці сарайчики від котельні
і до ДОСААФУ. Чому мені ні разу не дали відповіді. Чи був розроблений
план цієї території, чи були зміни.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Тамара Василівна (Петрушко), вам надавалися відповіді. І одна із
відповідей, що розроблялися лише зміни до генерального плану
м.Дубровиця, південно-західна частина. Містобудівна документація іншого
характеру згідно закону про регулювання містобудівної документації
Дубровицька міська рада не розробляла. Отака відповідь вам була надана.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Якщо зміна південно-західної частини до генерального плану, то,
враховуючи це, і мав би бути план зонування, або детальний план території.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Якщо документація пройшла б експертизу, то було б, а вона не
пройшла експертизи. Шановні депутати, я вибачаюся, але це вже іде
особисте.
Шум в залі.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Не пройшло експертизу, але у мене було питання: під що саме
розроблялося: чи під гаражі, чи під будинки.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Тамара Василівна (Петрушко), ще раз повторюю: дана документація
розміщена на сайті Дубровицької міської ради ще з травня місяця. Під що –
це категорія, там була тільки вказана категорія – землі житлової та
громадської забудови. Там не вказано під гаражі чи під сараї. Там вказано
чітко: землі житлової та громадської забудови.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №302 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Аверіна Д.М.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (запит додається).
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Можу дати вже відповідь.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зразу відповідь, щоб ми його не переносили на наступну сесію.
ВИСТУПИЛИ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
Річ у тому, що це звернення не стосується безпосередньо діяльності КП
«Будинкоуправління». Підприємство давало відповідь, що роботи будуть
виконані, це малося на увазі, що роботи будуть виконані як спонсорська
допомога коштом підприємства. Тому, що балкон входить у загальну площу
квартири, і він належить на праві приватної власності цім громадянам. Як
тільки звільняться робочі руки, тобто люди, ми ці роботи виконаємо, як і
обіцяли. Але так як зараз підприємство зайняте основною діяльністю і немає
можливості це зробити, то ми трошки відтермінували. Ми не відмовляємося
допомогти цій родині, сироті у якості допомоги. Тому, що ми не можемо
відкрити наряд-завдання і списати ресурси на ремонт приватного балкону.
Заборонено чинним законодавством.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), я вас попрошу, давайте визначимо
терміни, пообіцяли зробити, то давайте тоді до 1 березня.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ми не можемо не виконувати роботи у жилому фонді, а іти на такі речі.
Ми маємо виконати роботу першочергово у житловому фонді, а коли буде у
нас вільний час, то робити ці речі.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Пообіцяли – зробимо. У грудні не буде зроблено, бо підприємство
перевантажене зараз.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Скажіть, до Паски зробите?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
В кінці січня орієнтовно.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте до першого березня. Щоб ми знову не обманювали. І щоб
Дмитро Миколайович (Аверін) знав, що говорити.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, проект рішення.
Годунко М.М. – секретар ради.
Інформацію керуючого КП «Будинкоуправління» Столярця С.В. про
результати розгляду депутатського запиту Аверіна Д.М. щодо ремонту
балкону квартири за адресою: вул.Грушевського,27 кв.14 прийняти до
відома.
Контроль за виконанням даного запиту доручити заступнику міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яременку Ю.А.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дмитро Миколайович (Аверін), ви нам нагадуйте, а ми будемо
нагадувати, щоб ми зробили до 1 березня.
Микульський Б.М. – міський голова.
То проект рішення.
Годунко М.М. – секретар ради.
Інформацію керуючого КП «Будинкоуправління» Столярця С.В. про
результати розгляду депутатського запиту Аверіна Д.М. щодо ремонту
балкону квартири за адресою: вул.Грушевського,27 кв.14 прийняти до
відома.
Контроль за виконанням даного запиту доручити заступнику міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яременку Ю.А.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому. І ми
закриємо це питання.
ВИРІШИЛИ: рішення №303 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до різного.
Шум в залі.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У мене таке зауваження, що на сайті міської ради відсутні деякі
протоколи ведення сесій. І рішення, які готуються, просимо детальніше
писати по земельних питаннях, не просто вул.Миру, якщо там немає номера
будинку то приблизно писати біля чого находиться дана земельна ділянка,
щоб ми мали уявлення, про яку земельну ділянку йдеться мова.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ще я хочу добавити. Я переглядала рішення, коли був Андрусенко В.С.
секретар ради, мені дуже там таке сподобалося, що він аналізував роботу
кожної комісії. Дуже гарно, я не знаю за який період. Мені дуже сподобалося,
кожній комісії була дана оцінка як хто працював.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Це за каденцію.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую. Зауваження приймемо до уваги. Також прошу від вас
толерантності. Зараз напишете, що Микульський продав все. Микульський
має один голос. І ви пишіть, що Микульський віддав один голос, а не
двадцять, чи вісімнадцять.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, наступну сесію плануємо 23 грудня, це буде
бюджетна сесія, основне питання прийняття бюджету.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Чи можуть депутати вносити свої якись пропозиції?
Микульський Б.М. – міський голова.
Згідно закону депутати можуть вносити свої пропозиції.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
19 грудня ми всіх запрошуємо на відкриття ялинки.
Шум в залі.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
4 травня 2016 року я зверталася з депутатським зверненням щоб до
вечірнього поїзду Здолбунів – Удрицьк виїздив автобус маршруту №3
райлікарня – АТП, у якого передбачений дванадцятиоборотний рейс,
перевізником якого є Хомич Микола Миколайович. Мені дана відповідь, що
є такий маршрут, скажіть, будь ласка, чому до сих пір ця маршрутка не
ходить. Не в кожного є гроші, щоб взяти собі таксі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Якщо не ходить, будемо ініціювати розривати договір.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Це крайня міра. Нехай перевізник прийде до нас і розкаже як ходять
маршрутки.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми з ним розмовляли не раз, але він не має конкуренції, і як ми
розірвемо договір, то не буде нікого.
Шум в залі.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
І ще одне питання, зміни до генерального плану південно-західної
частини не пройшли, то у нас значить на даний час є діючий старий
генеральний план. Я так розумію?
Микульський Б.М. – міський голова.
Не діючий він.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Як це недіючий. По-перше, на сесії було прийнято про продовження.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Якщо він був би діючий, то зміни до генерального плану не
розроблялися.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, розгляд питань порядку денного вичерпаний.
Дякую за роботу. Тринадцяту чергову сесію міської ради сьомого скликання
оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)
Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

