ПРОТОКОЛ
чотирнадцятої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
23 грудня 2016 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 21 (список додається);
Відсутні – 5.
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.
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.05хв.
Закінчилось о 16 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. До міської ради обрано 26 депутатів.
На чотирнадцяту чергову сесію міської ради прибуло 20 депутатів, відсутні
на дану хвилину 6 депутатів. На сесію запрошені: заступник міського голови,
начальники відділів Дубровицької міської ради, секретар виконкому. На
підставі ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
чотирнадцяту 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: Пришко В.Й. – голова комісії,
Золотаревич О.І., Клімчик В.С. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за лічильну
комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Пришко В.Й. – голова комісії;
Золотаревич О.І. – член комісії;
Клімчик В.С. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧОТИРНАДЦЯТОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного чотирнадцятої
чергової сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, вам розданий порядок денний чотирнадцятої
чергової сесії, з яким ви ознайомлені. 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.
У кого є зауваження, доповнення до порядку денного?
ВИСТУПИЛИ: Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Прошу включити до порядку денного наступне питання: «Про
внесення доповнення до рішення міської ради від 23.11.2012р. №618», це
технічне питання.
Годунко М.М. – секретар міської ради.

Прошу зняти з порядку денного питання: «Про міську Програму
підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2017
рік». Оскільки ми об’єднали дану програму з Програмою соціального захисту
населення на 2017 рік і зробили одну програму. І також у порядок денний
включено питання: «Про оплату праці міського голови та заступника
міського голови». Прошу внести зміни у назву даного проекту рішення:
добавити ще секретаря ради та секретаря виконкому. У порядку денному
назва даного проекту рішення буде звучати так: «Про умови оплати праці
міського голови, заступника міського голови, секретаря ради та секретаря
виконавчого комітету».
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила пропозиція від Івана Миколайовича (Кузеванова) включити
до порядку денного питання: «Про внесення доповнення до рішення міської
ради від 23.11.2012р. №618». Також поступила пропозиція зняти з порядку
денного питання: «Про міську Програму підтримки дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування на 2017 рік». А також внести зміни у
порядок денний до назви проекту рішення: «Про оплату праці міського
голови та заступника міського голови», виклавши назву проекту рішення у
новій редакції: «Про умови оплати праці міського голови, заступника
міського голови, секретаря ради та секретаря виконавчого комітету».
Запитання чи доповнення будуть? Немає. Прошу голосувати за дані
пропозиції.
ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення та зміни до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
На сесію прибув депутат міської ради Столярець Сергій Васильович.
Отже на даний час зареєстровано 21 депутат. Шановні депутати, прошу
проголосувати за порядок денний зі змінами і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №304 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
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, вашій увазі пропонуються зміни до Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2016 рік. У

розділі другому пункті – дотація на покриття різниці в тарифах на
водопостачання та водовідведення для КП «Міськводоканал» - пропонується
збільшити на 80 тисяч гривень і відповідно на цю суму збільшується обсяг
фінансування програми. Це викликано тим, що комунальне підприємство
отримало позовну заяву на погашення боргів з ПДВ до державного бюджету.
Відповідно проаналізувавши всі власні надходження, прийшли до висновку,
що необхідно для погашення цієї позовної заяви, погашення боргу 80 тисяч
гривень.
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 №305 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «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.
У проекті рішення пропонувалося збільшити доходи загального фонду
на 80 000 гривень для поповнення статутного фонду КП «Міськводоканал».
Але на сесії районної ради нам додатково виділили 200 000 гривень з
державного бюджету. То прошу їх включити у проект рішення та
перерозподілити кошти комунальної служби міста за рахунок економії для
співфінансування у сумі 2000 гривень.
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Постановою Кабінету Міністрів України №391 від 21 грудня 2016 року
безпосередньо на міську раду виділили 200 000 гривень. Будуть ще
запитання?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
На що вони будуть спрямовані?
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція придбати дитячий майданчик та спортивні тренажери.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
А дитячий майданчик де поставите?
Микульський Б.М. – міський голова.
Спочатку потрібно його купити, щоб використати гроші, а потім
привеземо і будемо думати, куди його встановлювати. Можливо у один із

дошкільних навчальних закладів. А щодо спортивних тренажерів, то будемо
радитися, куди ми зможемо їх встановити, щоб якнайбільше людей
займалося спортом. Якщо запитань немає, то прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому із змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №306 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про міську Програму реформування і розвитку житловокомунального господарства на 2017рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, пішов блок програм, по яких ми маємо працювати у
наступному році. Проекти цих програм пройшли через всі постійні комісії,
були оприлюдненні на сайті міської ради. Почнемо з Програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2017рік.
Знову три розділи у цій програмі:
1. Благоустрій та санітарна очистка міста – передбачається утримання
комунальної служби і придбання необхідних предметів, матеріалів,
обладнання, оплата послуг, податків і зборів і плата за спожиту
електроенергію, яку споживає місто. Загальна сума цього розділу – 3830000
гривень.
2. Водопровідно-каналізаційне господарство – передбачається дотація
на покриття різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення для КП
«Міськводоканал» у сумі 1000000 гривень та на капітальний ремонт
водопровідної мережі по вул.Нагорянська, Шевченка, Макарівська, а також
пропонується в програмі на придбання канало-промивну машину для
прочистки каналізаційних труб до 300мм. Відповідні суми ви бачите у своїх
проектах рішень. Загальна сума фінансування другого розділу – 1920000
гривень.
3. Житлове господарство – передбачається два пункти:
- дотація на покриття різниці в тарифах по вивезенню та складуванню
ТПВ – 150000 гривень;
- придбання сміттєвоза – 2000000 гривень.
Всього обсяг фінансування програми становить 7900000 гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
А узгоджено з усіма керівниками комунальних підприємств ці наміри у
програмі? Керівники комунальних підприємств подавали свої пропозиції?
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.

Так.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №307 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження міської Програми розвитку дорожнього

руху на 2017 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Вам представлена програма розвитку дорожнього руху на 2017 рік. У
проекті заходи програми вам роздані. Я трішки прокоментую деякі пункти.
«Поточний ремонт вулиць міста» - пропонується безпосередньо перелік
об’єктів затверджувати на виконкомі. Передбачається сума 700000 гривень.
Для інформації: у поточному 2016 році ми на поточний ремонт витратили
779000 гривень. Відповідно зверніть увагу, що безпосередньо кошти не
передбачаються на капітальний ремонт, а на виготовлення проектів. Також
внесений пункт – нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста. Так як уже
два роки дорожня розмітка не поновлялася. І відповідно два нових пункти:
- будівництво пішохідної доріжки по вул.Воробинській;
- встановлення бар’єру між проїжджою частиною і тротуаром по
вул.Артеменка, 30а.
Всього обсяг фінансування Програми на 2017 рік становить 1080000
гривень.
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та
транспорту запропонувала внести зміни у проект рішення, додавши пункт:
- виготовлення проекту «Капітальний ремонт вул.Б.Шведа в
м.Дубровиця» - 30000 гривень.
Також постійна комісія з питань бюджету,фінансів та податків на
спільному засіданні з комісією з питань житлово-комунального господарства
та транспорту запропонувала внести зміни до проекту рішення, додавши
пункт:
- виготовлення проекту «Капітальний ремонт вул.Перемоги в
м.Дубровиця» - 30000 гривень.
Відповідно загальний обсяг фінансування Програми на 2017 рік буде
становити 1140000 гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть?

ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), мене цікавить вул.Тиха, це сама
найгірша вулиця у нас в місті.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Вулиця Тиха включена у програму відповідно резолюції голови по
депутатському зверненню Ляшенка Миколи Миколайовича.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Якщо ми кожне депутатське звернення будемо включати у програму,
то що буде, у кожного є свій округ. І ще одне. Якщо мені пам’ять не зраджує,
то перед виборами у тому році по всьому центру розмітку робили.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Оце ж буде другий рік у 2017 році.
Шум в залі.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
А чому нам лежачого поліцейського не зробити, біля школи.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Лежачі поліцейські вже закуплені. Сьогодні проінформував мене
проектант по виготовленню схеми організації дорожнього руху, нарешті
схему сьогодні обласне управління поліції затвердило, ми маємо повне право
облаштовувати ці лежачі поліцейські. З настанням сприятливих погодних
умов вони будуть встановлені.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, більше пропозицій немає. Постійна комісія розглядала даний
проект рішення. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому із змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №308 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про міську Програму технічної інвентаризації та державної

реєстрації об’єктів нерухомого майна комунальної власності
м.Дубровиця на 2017 рік
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.

Шановні депутати, це технічна програма. У разі потреби щодо
виготовлення технічних паспортів та об’єктів нерухомого майна комунальної
власності міста з отриманням відповідних майнових свідоцтв це
фінансування буде проходити по цій програмі. У 2016 році ця програма не
фінансувалася, не було потреби. Я просив би затвердити цю програму як
технічну на 2017 рік. Можливо будуть такі випадки.
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 №309 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про міську Програму охорони довкілля на 2017 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, проект даної програми вам розданий, був
розміщений на сайті міської ради, ви з ним ознайомлені. Єдине, що я хотів би
зауважити, що на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля були запропоновані зміни – до заходів програми добавити:
- упорядкування прибережної території стариці р.Горинь – 15000
гривень;
- утримання і благоустрій міського пляжу – 15000 гривень.
Якщо ці пропозицію приймуться, то відповідно всього обсяг
фінансування програми на 2017 рік буде становити 102500 гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому із змінами та
доповненнями від постійної комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля.
ВИРІШИЛИ: рішення №310 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28 вересня
2016 року №216 «Про міську Програму розвитку міста Дубровиця на
2016 – 2020 роки».
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Вам розданий проект рішення внесення змін до міської програми. Як
ви пам’ятаєте, у вересні місяці ми прийняли цю програму на термін 2016 –
2020 роки. Відповідні пропозиції, заходи щодо фінансування були розроблені
на поточний 2016 рік. Для того, щоб внести відповідні зміни у програму,

пропоную у п.12.2. «Заходи Програми розвитку міста на 2017 рік» в
підпункті ІІ «Фінансова підтримка» доповнити «Заходи програми»:
багатоквартирні будинки по вул. Артеменка, 32а; Шевченка, 30а; вул.
Миру,15;
Миру,150;
Воробинська,14;
ОСББ
«Льонзавод»
вул.Володимирська, 12; ОСББ «Льонок» вул.Володимирська,45; ОСББ
«Меліоратор» вул.Артеменка, 30в. Це звернення ОСББ, колективні звернення
громадян, депутатські звернення щодо капітальних видатків на ремонт цих
будинків. Я коротко нагадаю зміст цієї програми, що ми фінансуємо дані
капітальні видатки виходячи з того, що 5% загального бюджету міської ради
резервується на виконання цієї програми і при цьому мешканцями,
власниками цих будинків забезпечується співфінансування 20%.
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 №311 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми регулювання та розвитку
земельних відносин на території міста Дубровиця на 2017-2018 роки.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дана програма розглядалася на постійній комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Проект рішення вам
розданий. У програмі чітко вказано, з якою метою ми приймаємо дану
програму, вона була розміщена на сайті міської ради, я думаю, що ви з нею
ознайомлені. Хочу звернути вашу увагу на обсяг витрат, що розписані по
кожному пункту, які ми плануємо проводити роботи.
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 №312 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою міста
Дубровиця на 2017 рік.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення і програма вам роздані, розміщені на сайті міської
ради. Також обсяг витрат розписано по кожному пункту, що ми плануємо
роботи. Дана програма розглядалася на постійній комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала.

Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У програмі «Обсяги витрат на проведення заходів» пункт 1.
«Озеленення» - 5000 грн. і пункт 9. «Проведення озеленення міста» – 7000
грн., яка між ними різниця.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Якщо є пропозиція, то давайте об’єднаємо у один пункт. Пункт 1 і 9
об’єднаємо у один.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
І перший пункт назвати так як дев’ятий.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, що потрібно об’єднати. Отже є пропозиція об’єднати пункт
перший і дев’ятий.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
І пункт перший буде називатися: «Проведення озеленення міста
(придбання квіткової продукції, насіння для облаштування клумб,
насадження дерев та кущів)». І обсяг фінансування у пункті першому буде
12000 гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
Об’єднали пункт перший і пункт дев’ятий, і пункт перший буде
називатися: «Проведення озеленення міста (придбання квіткової продукції,
насіння для облаштування клумб, насадження дерев та кущів)». Та обсяг
фінансування у пункті першому буде 12000 гривень. Ще доповнення будуть?
Немає. То прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому із змінами, які поступили від Віталія Сергійовича (Андрусенка).
ВИРІШИЛИ: рішення №313 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про міську Програму соціального захисту населення на
2017 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.

У 2016 році у нас була прийнята Програма підтримки дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Тепер цю Програму об’єднали з
Програмою соціального захисту населення на 2017 рік, і через це прошу
внести зміни у програму:
- розділ перший програми «Мета Програми» добавити слова
«підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування»;
- розділ другий програми «Основні завдання Програми» добавити
слова «підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, запобігання сирітству, створення умов для всебічного
розвитку та виховання дітей»;
- у розділ четвертий «Основні заходи щодо реалізації Програми»
добавити пункт 7. «Надавати щомісячно стипендію дітям-сиротам
або дітям, позбавлених батьківського піклування, які вступили та
навчаються на денній формі навчання в вищому навчальному
закладі - у розмірі 400 грн., в спеціальних навчальних закладах - у
розмірі 200 грн. (згідно довідки навчального закладу)»;
- у заходах щодо виконання міської Програми соціального захисту
населення на 2017 рік добавляємо пункт 3. «Надання матеріальної
допомоги студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які
залишилися без батьківського піклування» у сумі 30000 гривень.
Тоді у стовпчику «Орієнтовний обсяг фінансування на рік» буде:
- надання матеріальної допомоги – 100000 гривень;
- надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих
громадян – 30000 гривень;
- надання матеріальної допомоги студентам і учням з числа дітейсиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування -30000
гривень.
У нас таких діток навчається семеро, четверо з них у вищих навчальних
закладах, троє у спеціальних закладах. Потрібно їм допомогти. У
минулому році ми платили стипендію тільки одній дитині. А у нас
зараз навчається багато, і визначати, хто краще навчається, хто гірше,
некоректно, є різні вузи, різні вимоги. Прошу підтримати дану
програму. На постійній комісії з питань соціально-культурного
розвитку, спортивної і молодіжної політик розглядали дану програму із
змінами, підтримали.
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 із змінами
та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №314 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську програму розвитку та удосконалення
організації харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця
на 2017 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
Постійна комісія з питань соціально-культурного розвитку, спортивної
і молодіжної політик підтримала дану програму. Ми розглядали збільшити
вартість харчування на одну дитину в день до 21 гривні, але у зв’язку з тим,
що районна рада на сесії дане питання не розглядала, то залишаємо 17
гривень харчування на одну дитину в день. Тільки збільшуємо у розділі
«Показники фінансування Програми», в колонці «Орієнтовний обсяг
фінансування на рік» будуть такі суми:
- вихованців груп дошкільних закладів – 400000 гривень;
- вихованців санаторних груп дошкільних закладів – 40000 гривень;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 6500
гривень;
- діти-інваліди – 6500 гривень;
- діти з сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за
попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму – 70000 гривень;
- дітей, батьки яких є учасниками АТО або загинули в зоні АТО –
120000 гривень.
Загальна сума буде 643000 гривень. По закону так і є безкоштовне
харчування для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з сімей, у яких сукупний
дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня
забезпечення прожиткового мінімуму. Також залишаємо у програмі
безкоштовне харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО.
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 із змінами та
доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №315 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму розвитку фізичної культури і спорту
в м. Дубровиця на 2017 рік.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.

Пропонуємо вам до розгляду Програму розвитку фізичної культури і
спорту в м. Дубровиця на 2017 рік. У заходи програми включені всі районні
змагання, які затверджені президією Дубровицької РО ВФСТ «Колос».
Розписано по видах змаганнях і по сумах окремо на кожний вид окремо. І
також включили у заходи програми: «Організація та проведення
міжнародного турніру з баскетболу серед учнів на Кубок міста Дубровиці
пам’яті М.Хрипти» та «Нагородження кращих спортсменів міста цінними
подарунками за підсумками 2017 року». Постійна комісія з питань соціальнокультурного розвитку, спортивної і молодіжної політик та постійна комісія з
питань бюджету, фінансів та податків підтримали дану програму.
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 №316 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про міську Програму по охороні громадського порядку
на 2017 рік.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Пропонуємо вам до розгляду Програму по охороні громадського
порядку на 2017 рік. У заходах програми плануємо:
- заробітна плата начальника штабу добровільних громадських
формувань – 46900 гривень;
- придбання спецзасобів – 1100 гривень;
- заохочення та преміювання кращих членів громадських формувань –
4000 гривень.
Також поступила пропозиція від постійної комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної
політики добавити четвертий пункт у заходи програми «Придбання та
встановлення камер відеоспостереження в місті», сума 100000 гривень. І тоді
всього орієнтовний обсяг фінансування буде 152000 гривень.
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Я пропонував би поставити камери там де туалет, бо там гроші мимо
каси ідуть. Поставити камери біля туалету.
Микульський Б.М. – міський голова.
Петро Леонідович (Яцковець), запропонував так: на центральних
об’єктах поставити хороші камери, а камери по технічних характеристиках
слабші можна і туди поставити.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання, пропозиції? Немає. Проект рішення вам
розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому
із змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №317 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму розвитку культури на 2017 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
Вам роздана програма. На наступний рік планується фінансування
таких заходів:
- проведення культурно-масових заходів на території міста
(відзначення державних, професійних, місцевих свят, проведення
Дня міста, проведення заходів, присвячених знаменним датам,
проведення заходів серед міських школярів, участь у
Всеукраїнських благодійних акціях, встановлення та відкриття
міської новорічної ялинки) – 110000 гривень;
- відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо
обдаровану молодь – 10000 гривень.
У цьому році творчо обдаровану молодь ми відзначили один раз у сумі
500 гривень.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), я дивлюся розділ четвертий
програми «Основні заходи щодо реалізації Програми». У попередніх роках
міська пропагувала щодо вивчення української історії і до Дня голодомору
були проведенні акції серед учнів міських шкіл, і переможці кращих
рефератів, кращих кінофільмів направлялися на екскурсію у Київ до
меморіального комплексу голодомору. Я бачу, у цьому році нічого не було
проведено то традиції мають бути, і наша молодь має знати нашу історію. Я
пропоную включити пункт сьомий: «Проведення заходів щодо вшанування
пам’яті жертв голодоморів».
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Я розмовляла з вчителями та директорами шкіл. Є розроблена
програми відділом освіти, де всі ці заходи передбачені.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Розумієте, це міська Програма.

Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Я розумію, що це міська програма. Але з дітьми має їхати тільки
педагог. Везти дітей на екскурсію, і так далі. Педагоги не хочуть.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, у мене є пропозиція до заходів щодо реалізації
Програми.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Розмовляли з відділом освіти, з кожним директором школи, їм не
можна дітей відлучати під час учбового процесу, у них є затверджена
програма.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), наполягаєте?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Так, наполягаю.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, розділ четвертий програми «Основні заходи щодо реалізації
Програми» доповнити пунктом сьомим. Прошу, озвучте, Віталій Сергійович
(Андрусенко).
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Доповнити пунктом сьомим: «Організація та проведення заходів щодо
вшанування пам’яті жертв голодоморів (проведення семінарів, конкурсів на
написання кращого реферату, кращої відео презентації щодо тематики
голодомору серед учнів міських шкіл)».
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Було як, серед учнів шкіл оголошено, вони приносили свої матеріали, з
відділу освіти брали фахівців, вони оцінювали, і переможці їхали до Києва, а
міська рада організовувала фінансування.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже сьомий пункт буде звучати так: «Організація та проведення
заходів щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів (проведення семінарів,
конкурсів на написання кращого реферату, кращої відео презентації щодо
тематики голодомору серед учнів міських шкіл)». Депутати не будуть
заперечувати, якщо будемо голосувати за основу і в цілому зі змінами,

включити пункт сьомий, запропонований Віталієм Сергійовичем
(Андрусенком). Ні. Тоді проект рішення вам розданий, прошу проголосувати
за даний проект рішення за основу і в цілому із змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №318 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про
міську Програму соціально-економічного та
культурного розвитку міста Дубровиці на 2017 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, ця програма об’єднує міські цільові програми, які
ми вже прийняли. Тільки прошу внести зміни у програму з розділу «У сфері
соціальної політики» вилучити «Програма підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на 2017 рік», так як заходи цієї
програми включені у міську Програму соціального захисту населення на
2017 рік.
Микульський Б.М. – міський голова.
Будуть запитання? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому із змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №319 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови, заступника
міського голови, секретаря ради та секретаря виконавчого комітету.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Проект рішення вам розданий, пропоную внести зміни у другий пункт.
Розділити його на два підпункти і викласти у такій редакції:
Преміювати міського голову Микульського Б.М., заступника міського
голови Яременка Ю.А., секретаря ради Годунка М.М., секретаря виконкому
Краглевич О.В. в межах затвердженого кошторису видатків на утримання апарату
управління міської ради та її виконавчого комітету:
2.1. Щомісячно впродовж січня - грудня 2017 року у розмірі 70 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо
важливої роботи;

2.2. До професійних та державних свят у розмірі середньомісячної заробітної
плати.
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків підтримала даний
проект рішення.
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.
ВИСТУПИЛА: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків розглядала даний
проект рішення. Можливо, кому цікаво, то заробітна плата, якщо взяти посадовий
оклад, ранг і вислуга, не дуже великі у апараті міської ради, а спеціалісти, головні
спеціалісти, якщо відсутня вислуга, то навіть мінімальної заробітної не мають.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую. Ми з секретарем не голосуємо згідно ЗУ «Про запобігання
корупції». Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому із змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №320 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-2
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2017 рік.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
На постійній комісії міської ради з питань бюджету, фінансів і податків
весь бюджет був розглянутий по всіх функціях, питань не було. Єдине:
пропоную установити загальний обсяг доходів та видатків міського бюджету
на 2017 рік в сумі 17 186 900 гривень. Хочу наголосити, що функції будуть
інші, з нового року номери функцій змінюються, я поки що по старому
написала, щоб було зрозуміло.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів і податків
розглянула міський бюджет на 2017 рік. Всі ми знаємо, що входимо ми у
2017 рік з не дуже добрим оптимізмом у зв’язку з тим, що з нового року
забирають акциз 5% у нас. Замість децентралізації те, що планується у
державі, ми бачимо, що йде централізація відтоку коштів на центральний
рівень. Від акцизу ми мали 3,5 мільйони у місті, багато чого зробили. У
цьому році я, як депутат, писала запити на фіскальну службу, хотіла
допомогти нашому місту у такій роботі, щоб фіскальна служба дала, які є у

нас підприємства на території міста, які тут працюють, але мають іншу
юридичну адресу. Але фіскальна служба не пішла мені як депутату на
зустріч. Мені дали відповідь. Я хотіла підготовити це все і щоб ми, депутати,
розглянули це все і написали б депутатське зверненням до нашого народного
депутата Яніцького, щоб ці підприємства змінили свою юридичну адресу.
Якщо вони тут проводять свою підприємницьку діяльність, то щоб і тут були
зареєстровані, і платили тут податки нам у місто. Не знаю, яку мету бачила
фіскальна служба, сказала, що то є недоступна інформація, але є те, що є. Я
думаю, що, можливо, ми у цьому році всім депутатським корпусом
напишемо до фіскальної служби такий лист, і тоді побачимо, яку вони
нададуть нам відповідь, щоб проробити цю роботу, бо в місті фінансування
не вистачає. І щоб все-таки ми звернулися до депутата Яніцького, бо він
поміг таку роботу зробити у Зарічнянському районі в цьому році і в
минулому році. І я знаю, що в 2015 році Зарічнянський район мав майже до
одного мільйона більше надходжень завдяки цьому.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), на одній із сесій ви говорили, що
пріоритетом у вашій діяльності будуть інші комунальні підприємства. Але
бачу знов 250000 гривень КП «Міськводоканал».
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми повинні їх забезпечити всіма засобами. Коли каналізація
забивається, і в суботу, і в неділю вони працюють, ви самі бачите. Потрібно
їх спочатку забезпечити технічними засобами. Те, що вони ходять з тим
тросом, у нас зараз яке століття: дев’ятнадцяте чи двадцять перше. 250000
гривень – це вже не такі великі гроші, але коли заб’ється каналізація, страдає
скільки людей.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Можна 250000 гривень кинути на якийсь дах. Просто інші керівники
комунальних підприємств не бігають так у міську раду вибивати гроші, як
керівник одного з комунальних підприємств.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, ми зобов’язані всіма технічними засобами, самими
необхідними, забезпечити підприємство. А тоді вимагати від керівника
відповідної віддачі.
Шум в залі.

Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я на продовження теми 250000 гривень. Колись мені років п’ять назад
як керівнику говорили: заберіть всі тверді побутові відходи, і ми вам
придбаємо хоча би новий трактор. Ми забрали все, вивозимо все, а не дали
нічого. На підприємстві один трактор, якому більше років, чим мені.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), ми не викидаємо сміттєвоз з програми,
він є, включений.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Програма це добре, «ложка хороша к обеду».
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), у нас забрали 3800000 гривень як
мінімум, якщо взяти більш конкретно, то там буде більше чотирьох
мільйонів. Я думаю, що до цього питання ми повернемося літом.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте будемо виходити з тієї ситуації, яка є. Сергій Васильович
(Столярець), я думаю потрібно з розумінням віднестися до ситуації, яка
склалася.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Просто, якщо у місті в один момент перестануть вивозитися тверді
побутові відходи, а ця вірогідність складає майже 90%, то тоді ситуація стане
на свої місця сама собою. Незважаючи на рішення депутатів і на все решта. Я
вам реально озвучую ситуацію. Сміттєвоз у місті один, і він вивозить 99%
ТПВ у місті, і один трактор, який вивозить всі великогабаритні відходи з
міста. А у деяких підприємствах стоять основні засоби, як музейний
експонат.
Микульський Б.М. – міський голова.
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків підтримала
проект бюджетного рішення, ми беремо до уваги ваші вимоги.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Це не вимога, це озвучення ситуації.

Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), ми все прорахували – за трактор, за
будинкоуправління. Ми думаємо, на липень місяць ми це питання вирішимо.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Одне із комунальних підприємств, яке на протязі 70 років не
порушувало процедуру банкрутства. Завтра йому 70 років.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, постійна комісія з питань бюджету, фінансів та
податків розглянула, підтримала проект бюджетного рішення. Проект
рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №321 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на 2017 рік.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
План роботи на 2017 рік вам розданий, розміщений на сайті міської
ради. Коротко вас ознайомлю. Перший квартал:
- звіт міського голови про роботу виконавчого комітету міської ради за
2016 рік;
- про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік;
- звіт про роботу комунального підприємства «Ринок» за 2016 рік;
- звіт про роботу Комунальної служби міста за 2016 рік.
Другий квартал:
- звіт про роботу комунального підприємства «Будинкоуправління» за
2016 рік;
- заслуховування директора КП «Міськводоканал» щодо виконання
рішення міської ради від 12 грудня 2016 року №272;
- звіт про виконання міських цільових програм за 2016 рік;
- про затвердження заходів по підготовці комунальних підприємств,
установ до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Третій квартал:
- звіт про використання коштів ДНЗ №1,4,5, виділених міською радою
протягом 2016 року та 6 місяців 2017 року даним дошкільним
закладам;

- звіт про роботу комунального підприємства «Готель»Дружба» за 2016
рік;
- про хід виконання міської Програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства за І півріччя 2017 року;
- про готовність комунальних підприємств міста до роботи в осінньозимовий період.
Четвертий квартал у нас було заплановано:
- про роботу правоохоронних органів по дотриманню правопорядку та
попередженню правопорушень у 2016 році та за 9 місяців 2017 року
на території міста;
- звіт про роботу керівника громадського формування з охорони
громадського порядку на території міської ради.
Але постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності,
етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики пропонує
перенести ці два питання на третій квартал 2017 року. Щоб ми заслухали про
роботу керівника громадського формування з охорони громадського порядку
за перше півріччя 2017 року.
Тоді у четвертому кварталі залишаться питання:
- звіт про роботу комунального підприємства «Міське бюро технічної
інвентаризації» за 2017 рік;
- про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів на
2018 рік;
- про затвердження плану діяльності Дубровицької міської ради на
2018рік;
- про прийняття міських цільових програм на 2018 рік;
- про міський бюджет на 2018 рік.
Тільки була одна пропозиція від комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної
політики про зміни. І за текстом буде звучати звіт про роботу
правоохоронних органів по дотриманню правопорядку та попередженню
правопорушень у 2016 році та за 6 місяців 2017 року на території міста. Не за
9 місяців, як у проекті, а за 6 місяців 2017 року.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, з четвертого кварталу ми переносимо на третій квартал два
питання:
- про роботу правоохоронних органів по дотриманню правопорядку та
попередженню правопорушень у 2016 році та за 6 місяців 2017 року
на території міста;
- звіт про роботу керівника громадського формування з охорони
громадського порядку на території міської ради.
Я думаю, пропозиція слушна, є заперечення чи доповнення до плану?
Немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому із
змінами.

ВИРІШИЛИ: рішення №322 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 1
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. Дане питання розглядалося на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, 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 №323 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) в межах м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, постійна комісія з питань земельних
відносин та охорони довкілля розглянула дане питання, 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 №324 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність по вул. Кн.
Гліба Дубровицького,18 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, постійна комісія з питань земельних
відносин та охорони довкілля розглянула дане питання, зауважень.
заперечень 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 №325 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах
(аукціоні) по вул. Вокзальна.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Мали доручення виконкому розробити проект землеустрою. Проект
землеустрою розроблений, ця ділянка зареєстрована у ДЗК. Залишається
проект затвердити і оформити право комунальної власності. І виставляти
дану земельну ділянку на аукціон. Проект рішення вам розданий, постійна
комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля розглянула дане
питання, 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 №326 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Раковичу Ю.Ю. в м.Дубровиця по
вул. Комунальна 18/1.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий. Людина розробила проект землеустрою.
Виконала його відповідно до чинного законодавства. Дане питання
розглядалося на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля, зауважень не було.
Шум в залі.
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 №327 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди земельної ділянки по
вул. Колодязьна,39 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Людина продала будинок і просить розірвати договір оренди земельної
ділянки за згодою сторін у зв’язку з переходом права власності до іншої
особи. Проект рішення вам розданий, постійна комісія з питань земельних
відносин та охорони довкілля розглянула дане питання, зауважень,
заперечень 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 №328 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поліщук М.Н. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Набережна,1б.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Громадянка Поліщук Марія Назарівна, власниця об’єкту нерухомості,
це ветеринарна аптека «Чотири лапи», вона хоче викупити дану земельну
ділянку для обслуговування. Обговорювали дане питання на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, і комісія мені
доручила довивчити дане питання щодо розміру площі. Я це все зробила, і
буквально перед сесією ми порадилися, така пропозиція – внести зміни до
проекту рішення щодо площі: цифри «0,09» замінити на цифри «0,0709»,
зменшити площу майже на дві сотих.
ВИСТУПИВ: Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Це де стара контора, вони хотіли земельну ділянку забрати до
ковбасного цеху, але там є паркан, от ми і пропонуємо виділити земельну
ділянку по паркан, і виходить 0,0709 га.
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 із змінами щодо
площі, було 0,09 га замінити на 0,0709 га.
ВИРІШИЛИ: рішення №329 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр. Петрушко О.М. по вул.
Поштова, 9 в м. Дубровиця.

Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійній комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, зауважень не було. Це питання виноситься в
черговий раз, розповідати вам немає що, бо ви вже все знаєте. Інформація
неодноразово озвучувалася.
ВИСТУПИВ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Я неодноразово казав, що це стратегічний об’єкт. Ми неодноразово на
сесіях міської ради виділяли туди гроші на ремонти для цієї котельні на
заміну котлів. Зараз знову скажуть поставити твердопаливні котли, де ми їх
поставимо, де будемо розміщувати дрова, вугілля і все решту. Потрібно
розібратися ще, як районна рада продала котельню. Це стратегічний об’єкт, і
неможна ділити котельню, в одній половині котельня в другій магазин.
Такого не може бути.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Васильович (Краглевич), ми, депутати, вислухали вашу точку
зору, але питання стоїть у порядку денному, тому прошу депутатів
визначатися. Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 13, «проти» - 5, «утримались» - 4
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від
23.11.2012р. №618.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
У 2012 році затверджувався проект землеустрою. І в зв’язку зі змінами
до законодавства так реєстрація права комунальної власності відбувається
зараз на даний час. Відбулися певні зміни. У рішенні за 2012 рік був
відсутній пункт, який потрібно внести, це: «Здійснити реєстрацію права
комунальної власності на земельну ділянку, вказану у п.1, відповідно до ст.
125,126 Земельного кодексу України». Це просто технічно, щоб не
реєструвати дану земельну ділянку за комунальною власністю. Постійна
комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля розглянула дане
питання, зауважень, заперечень не було.

Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання немає? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №330 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до питання «Різне». Є якісь запитання? Немає.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Можливо, запросять завтра на день народження, 70 років КП
«Будинкоуправління».
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, розгляд питань порядку денного вичерпаний. Ми в
цьому році провели одинадцять сесій, всім депутатам дякую за роботу, за
порозуміння. Зараз наближаються свята: Новий рік, Різдво Христове, всіх вас
вітаю, бажаю щастя, здоров’я вам і вашим сім’ям, родинам. І нехай Бог
допомагає нашій Україні, щоб наступний рік був кращим для нас, для
держави, для міста і для кожного з нас.
На цьому чотирнадцяту чергову
сесію міської ради сьомого скликання оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)
Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

