ПРОТОКОЛ
четвертої позачергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
20 січня 2016 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії-18(список додається);
Відсутні – 8.
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
Петрівська Г.В. – головний редактор газети «Поліський репортер»;
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 15год.45хв.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович. – міський
голова.
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На четверту позачергову сесію міської
ради прибуло 18 депутатів, відсутні 8 депутатів. Я бачу в повному складі
відсутні УНП. На підставі ст..46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» четверту позачергову 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. Які
будуть пропозиції?
Годунко М.М. – секретар міської ради.

Пропоную в склад лічильної комісії Дем’янець І.О. головою комісії,
Задорожний А.Г., Яцковець П.Л.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції?
Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Демянець І.О.- голова комісії
Задорожний А.Г.
Яцковець П.Л.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про порядок денний четвертої позачергової сесії
Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Вам розданий порядок денний четвертої позачергової сесії, з яким ви
ознайомлені:
1.Про міську програму розвитку та удосконалення організації
харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця на 2016
рік.
Доповідає: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
2.Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідає: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
3.Про проведення громадських слухань щодо внесення змін до
генерального плану міста Дубровиця
Доповідає: Пшенична К.Д.. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
4.Про внесення доповнень до рішення міської ради № 26 від 15.12.2015
року «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2016 рік».
Доповідає: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу
Хто за те, щоб запропонований проект порядку денного четвертої
позачергової сесії взяти за основу?
ВИРІШИЛИ: прийняти проект порядку денного за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.

У кого є зауваження, доповнення до порядку денного? Немає. Прошу
проголосувати за проект порядку денного в цілому. Хто за?
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний четвертої позачергової
сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про міську програму розвитку та удосконалення організації
харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця на 2016
рік.
Доповідає: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
2.Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідає: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
3.Про проведення громадських слухань щодо внесення змін до
генерального плану міста Дубровиця
Доповідає: Пшенична К.Д.. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
4.Про внесення доповнень до рішення міської ради № 26 від 15.12.2015
року «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2016 рік».
Доповідає: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕТВЕРТОЇ
ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду питань сесії.
СЛУХАЛИ: Про міську програму розвитку та удосконалення
організації харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця
на 2016 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
У зв’язку з тим, що з 1 січня 2016року вступили в дію зміни до Закону
України «Про дошкільну освіту», відповідно до ст.35 ч.5. цього Закону
органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади
забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям".
А інші категорії громадян, які до цього часу мали пільги в садочках на
харчування, тепер в законі не передбачено. Ці всі пільгові категорії або ті
пільги, які ми будемо надавати для харчування дітей в садочках, мають бути
затверджені рішенням органу місцевого самоврядування, і надаватися за
рахунок коштів місцевого бюджету. Тому виникло питання, що потрібно
розробити таку програму. В нас таких діток, які мали пільги на 1 січня 2016
року:
- учасники АТО – 29 діток;
- діти сироти – 3 діток;
- малозабезпечені сім’ї – 15 діток;
- інваліди – 4 діток;
- багатодітні – 62 діток.
Якщо надалі ми так будемо фінансувати, як було до цього часу, коштів
в бюджеті не передбачено. Тому в програмі розроблені суми батьківської
плати 60% і 40% за рахунок бюджету тільки на січень-лютий місяць. В
програмі є табличка, де розписані кошти, необхідні для фінансування цієї
програми. Ви бачите, що нам потрібно 100тис. на два місяці для вихованців
дошкільних закладів, і ще є в нас санаторні групи, це 40 діток. Для них
необхідно 15тис. на два місяці. І на цілий рік для дітей, батьки яких є
учасниками АТО, 80тис. Інші пільгові категорії харчування, де багатодітні
сім’ї, їх не будемо передбачати надалі, бо вони користуються іншою
соціальною допомогою, якщо вони йдуть як малозабезпечена сім’я. На
комісіях розглядалася ця програма, є пропозиція підтримати цю програму.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Комісією сьогодні розглядалося це питання, комісія підтримує,
оскільки в школах зараз є харчують, а коли в садочках ми не підтримаємо, то
нас місто не зрозуміє. Ми підтримуємо розроблену програму 60% батьківська
плата, 40% за рахунок бюджету на два місяці, а далі будемо бачити, які
будуть надходження до міста, і що нам далі робити, тому що бюджет, який
ми прийняли, тоді, можливо, я мало сказала, бо тоді була насичена така сесія,
і кінцеве було питання бюджету. Я не хотіла втомлювати людей, бюджет
міста в нас на цей рік ніякий. З яким ми зайшли бюджетом, то ми не знаємо,
як ми будемо виживати, не одні садочки. Саме наше житлово-комунальне
господарство тоже в плачевному стані. Будемо жити, будемо бачити. Багато
чого впливає те, що в нас у державі зараз невідомо нам ніякі інспекції ні
контролі, ніде нічого. Знаєте, самоплив іде в державі, і в тому числі і місті.
Якщо ми мали б якісь важелі іти перевіряти, а так ні податкова інспекція не
працює, ні ті інспектора, які створені при різних установах і організаціях, що
вони мають піти перевірити, чи людина працює, чи вона оформлена. За одну
людину, яка в підприємця не оформлена, штраф 36000,00грн. Але зараз ми не
маємо змоги іти це все перевіряти. Це були б великі надходження до міста.

Але зараз заборонені перевірки в державі. Ми не маємо права йти, вроді я
читала, що воно з 1 липня має все відновитися. Будемо жити-будемо бачити.
Але я думаю, що в державі можливо і раніше це питання буде вирішено.
Побачимо, які будуть надходження в нашій державі і виконання взагалі
місцевих бюджетів. Робимо те, що зараз повинні зробити для людей, для
свого міста. Ми обранці, ми повинні підтримати своїх людей в місті. Отже,
комісія підтримує дану програму. Отже, даємо це фінансування, знімаємо
нарахування на заробітну плату, так як з 1 січня 2016 були зміни з 36,3%
стало 22% нарахування на заробітну плату. За рахунок цієї економії і
спрямовуємо кошти.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Але зверніть увагу, що ми ці пільги надаємо тільки на два місяці.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Ну це ж не так, що на два місяці і забули. Тільки що мені подзвонили і
сказали, що ви там будете голосувати, через два місяці буде 100% оплата.
Щоб тоді повернутися до цього питання.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Воно виходить так, або вносити зміни до програми.
Яцковець П.Л.– депутат міської ради.
Ну потрібно два місяці, щоб люди готувалися, що буде повна оплата.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Ми ж говоримо, що побачимо по надходженню до бюджету, який буде
результат.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Краще готувити спочатку до страшного, а не сипати манну.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я чула ,що деякі сільські ради, де пройшли сесії, я читала рішення, то
взагалі платні садочки. Можливо ми зробимо 70% на 30%, можливо 80% на
20%, будемо бачити.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Будемо бачити, тут кожного дня міняється все взагалі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, будемо запрошувати завідувачів дошкільних навчальних
закладів, щоб вони були, бо в них є також різні думки. На даний час ми з
ними розмовляли, вони згідні, але й пропозиції були, щоб зменшити кошти з
бюджету міста. Були й таки пропозиції.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ми ті всі люди, які маємо дітей і внуків.
Микульський Б.М. – міський голова.
Всі знають, що це погано, але держава кинула все це на нас. Раніше
держава харчувала, зараз кинула все на нас. Ми виходимо із того, що в нас є.
Є ще якісь пропозиції, зауваження по цьому проекту. Проект рішення вам
розданий, є пропозиція проголосувати за основу і, якщо нема заперечень, то
й в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №78 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходим до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Таїсія Володимирівна майже все сказала, але я скажу: ті гроші, що
знімаємо з нарахування на заробітну плату 262800,00грн., вистачає тільки на
два місяці харчування дітей, а залишається 56800,00грн. Їх не вистачає на
березень місяць, то ми їх кидаємо на поточний ремонт доріг. Отже,
спрямовуємо кошти на виконання Програми розвитку та удосконалення
організації харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця на
2016 рік в сумі 206 000 грн., і фінансування Програми розвитку дорожнього
руху на 2016 рік (для поточного ремонту доріг) в сумі 56 800 грн.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення вам розданий, ви з ним ознайомлені, комісія
розглядала це питання. Зауважень не було, маємо те, що маємо. Є пропозиція
проголосувати за цей проект рішення за основу і, якщо нема зауважень, то й
в цілому. Хто за?
ВИРІШИЛИ: рішення №79 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про проведення громадських слухань щодо внесення змін
до генерального плану міста Дубровиця
Доповідла: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Так як міською радою розроблявся проект винесення змін до
генерального плану, то нам треба завершити. Одним із етапів є проведення
громадських слухань, а для цього потрібно прийняти відповідне рішення і

обговорити в засобах масової інформації. Для цього ми приймаємо це
рішення. Просто законодавством передбачено такий процес.
ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Що все таки вирішили з тим кладовищем, що будемо робити?
Пшенична К.Д.. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Я поки що зараз сказати не можу. Будемо даний проект обговорювати
на містобудівній раді, тоді коли будуть висновки, ми все розмістимо на сайті,
і ви будете бачити. Зараз наперед я сказати не можу, немає такої інформації.
Тому, будь ласка, підтримайте проект даного рішення. Все буде
обговорюватися , у нас є для цього місяць.
Микульський Б.М. – міський голова.
Тут всім питання ясно, що після обговорення ми будемо приймати
рішення.
Пшенична К.Д.. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Вся інформація буде на сайті, які висновки, як воно у нас буде
виходити.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Мова йде не про те, що будемо обговорювати всі, але хотілося б зараз
бачення загальне, яка позиція, наприклад, у міської ради на це питання.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Звичайно, позиція така, що все таки затвердити ці зміни до
генерального плану.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Затвердити зрозуміло, а що з тими незаконними видачами земельних
ділянок. Нам потрібно якусь спільну позицію, ми хочемо , щоб люди
обговорювали, а самі не маємо своєї позиції. Потрібно, щоб спочатку була
наша позиція.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Тому і іде громадське обговорення, щоб ми висловлювали свою
позицію по цьому питанню. Однозначно.
Микульський Б.М. – міський голова.

Значить по позиції. Готуємо громадське обговорення і виробляємо
стратегію і позицію, єдину разом з вами, щоб ми прийняли єдине правильне
рішення в подальшому розвитку південно-західної частини міста Дубровиці.
І далі підемо, нам потрібно розробити на все місто. Запитань більше немає,
проект рішення вам розданий, є пропозиція проголосувати за основу і, якщо
нема зауважень, то й в цілому. Хто за?
ВИРІШИЛИ: рішення №80 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради № 26
від 15.12.2015 року «Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік».
Доповідає: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін
до податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». У зв’язку
з цим виникла потреба внести деякі зміни у місцеві податки і збори, тому
потрібно включити його спочатку до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів міської ради на 2016 рік. Ми приймали перед цим так
само план регуляторних актів, потім доповнення у зв’язку з тим, що є зміни
до податкового кодексу. Потрібно внести у план пункт 6, це технічне
питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
В кого є запитання? Немає. Тут все ясно, проект рішення вам розданий,
є пропозиція проголосувати за основу. Хто за?
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання, доповнення. Будь ласка.
ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Шановні колеги, я подавав запит на рахунок МАФів і отримав
відповідь, яка, чесно кажучи, мене не зовсім задовольняє. Ні, відповідь то
задовольняє, що в пана Бурсука немає дозволу на розміщення магазину, але
які наші дії, зокрема, міської ради. В мене складається враження, що ми
пишемо ці запити, нам дали відповідь, і на цьому все закінчилося. Що

приймає міська рада, які дії по відношенню до людини, яка встановила
незаконно.
Микульський Б.М. – міський голова.
Значить, по пану Борсуку. Наш юридичний відділ зараз займається цим
питанням, щоб згідно законодавства ми змогли якимось чином наказати,
вплинути, штраф і так далі. Незаконно використовувалась земля і так далі. Це
перше питання. Потім друге питання, нам треба прийняти рішення: якщо
звернеться той самий Борсук, ми даємо згоду на використання тих пару
метрів землі на здачу в короткострокову оренду, чи не даємо.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, я все таки рахую, що це буде прецедент, давайте я
зараз поставлю в парку, і потім прийду до вас і скажу: Богдан Михайлович,
давайте я вам заплачу оренду, і ми розберемося. Тут є грубе порушення
законодавства, людина зробила самозахват землі, я знаю, з ким зробила і чого
зробила, через що і запит написав. Я рахую,що цим ми зробимо прецедент , і
якщо ми цій людині надамо зараз цю ділянку, то завтра будуть захоплювати
всі , а завтра ми надамо тому кіоску, що там, ну бо я вже побудував, куди я
буду діватися. То нехай він іде і питає у тих людей, хто його там ставив, чому
йому не оформили ці документи, і кому він гроші за то давав.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Тим більше, що рядом земля продавалася з аукціону.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так давайте ваше рішення, ваша пропозиція.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Пропозиція така, що нам потрібно в загальному розробити правила. Це
ми зараз виявили Борсука. Проти Борсука ніхто нічого не має, мова йде в
загальному, щоб були правила гри для всіх. Я так завжди наголошую, щоб
всім було однаково, щоб всі були в рівних умовах. Він порушив закон, хто
його туди поставив. Я завжди кажу: є дві позиції. Можна бути жертвою, коли
обманули мене, сказали, постав сюди. Тоді хай він пише в органи, що його
обманули. Може так бути, що він зробив самозахват, або ще щось. То це вже
зовсім інша позиція, це вже співучасник, як говориться. Тобто нам треба
виробити, що нам робити, оце сьогодні один випадок, завтра інший випадок,
післязавтра третій випадок, а виходить, що ніякого впливу ми на це не маємо.
То для чого ми тут, якщо хто що де хоче, те й там ставить.
Микульський Б.М. – міський голова.
Напевно є якийсь закон. Якщо згідно закону це порушення, то буде
наказаний. Юридичний відділ над цим працює. Як колись говорили, по всій
строгості закону.

Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Я так зрозуміла, прецедент цей є, буквально за два дні це вже третій
випадок, тому в мене така пропозиція, згідно закону ми можемо затвердити
положення про порядок встановлення малих архітектурних форм,
павільйонів і тому подібне. Але це так само буде регуляторний акт. Тобто
давайте ми зараз включимо в регуляторку оцей ще один пункт.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Як це швидко можна зробити?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Півтора місяця, щоб розробити це положення, місяць на обговорення і
прийняти.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
А як було до цього?
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
В нас є інспекція.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Інспекція коли конфлікт по будівництву, а МАФ не є будівництво там
немає фундаменту.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Це слушно сказав депутат, інспекцій як таких зараз немає. Навіть якщо
брати інспекцію по охороні використання земель, їх також на даний момент
не існує, і написати туди про самозахват не є можливим. Оце такий великий
мінус. По перше, щоб ми здійснювали якийсь контроль в подальшому, то
пропоную включити в регуляторний акт про дозвіл на встановлення МАФів
відповідно до діючого законодавства.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
То на даний момент ми взагалі нічого не можемо зробити. Тобто вони
побудували і все.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ні, чому, от відповідно Бурсука, ми з ним говорили, ми запропонували
йому, щоб він прийшов і показав документи, якщо ні ми, звичайно, в ДБК
будемо писати. Так само і по «Споживачу». Однозначно те саме написали,

щоб вони надіслали нам папери в разі не виконання, ми будемо звертатися у
відповідні організації. Одне, що на даний момент ми можемо зробити. Прошу
підтримати, щоб включити в регуляторку.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу хвилинку уваги. Шановні депутати, прошу хвилинку уваги.
Потім будете говорити. Щоб нам прийняти відповідне рішення, потрібно
повернутися до четвертого питання. Ми хочемо розробити положення про
виділення земельних ділянок. Також проект уже у нас відпрацьований, і цей
проект у Данилівни є. Ви можете його брати читати. Розумієте, там є дуже
багато таких новацій, ви самі знаєте, що в нас робилося з землею. Ми хочемо
зробити свого роду відповідний певний свій місцевий законодавчий акт. Щоб
всім було ясно. Люди приходять, пишуть заяви , і щоб всім було ясно, яким
чином видаються ці земельні ділянки.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Богдан Михайлович, ми цей проект положення щодо виділення землі
кинемо на сайт, щоб так само ви бачили, що ми пропонуємо. Може хто внесе
свою пропозицію.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Доповнити пункт 7. Вид регуляторного акту – рішення міської ради.
Назва регуляторного акту – затвердження положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
на території м.Дубровиця. Мета прийняття регуляторного акту – я вже
допишу потім, подивлюся по законодавству, що можна дописати. Строк
підготовки пишемо І квартал 2016 рік. Відповідальний буде земельний
відділ.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати. Будь ласка.
Яцковець П.Л.– депутат міської ради.
Я додзвонився до начальника інспекції ДБН, зараз немає малих форм, є
просто будівельна споруда, відмінені всі форми. З нового року є будівельна
споруда. Якщо є звернення у ДБН, чи міська рада, чи депутати, значить вона
має прийняти рішення: або зняти чи поставити, чи наказати узаконити, дає
термін на шість місяців, щоб людина підготувала усі документи, отака
інформація. Начальник ДБН області сказав.

Бабан В.В. – депутат міської ради.
Давайте від депутатів за колективне звернення проголосуємо.
Годунко М.М.- секретар міської ради.
Давайте спочатку доповнимо 7 пункт до рішення міської ради № 26 від
15.12.2015 року «Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік».
Микульський Б.М. – міський голова.
Спочатку поступила пропозиція, щоб доповнити рішення міської ради
№ 26 від 15.12.2015 року «Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік» пункт 7. Вид регуляторного акту – рішення
міської ради. Назва регуляторного акту – затвердження положення про
порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності на території м.Дубровиця. Строк підготовки пишемо І квартал
2016 рік. Відповідальний буде земельний відділ (Пшенична К.Д.). Хто за таке
доповнення, прошу голосувати за доповнення.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення: пункт 7. Вид
регуляторного акту – рішення міської ради. Назва регуляторного акту –
затвердження положення про порядок розміщення тимчасових споруд
для здійснення підприємницької діяльності на території м.Дубровиця.
Строк підготовки пишемо І квартал 2016 рік. Відповідальний буде
земельний відділ (Пшенична К.Д.).
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Проголосуємо за даний проект рішення із змінами і доповненнями в
цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №81 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Слухаю Вас, Василь Валентинович.
ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Як я вже говорив, я пропоную, щоб проголосували за загальне
звернення в інспекцію за вже існуючими фактами. Як там вона правильно
називається.
Яременко Ю.А. - заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Державна архітектурно будівельна інспекція (ДАБІ).

Бабан В.В. – депутат міської ради.
Треба зараз щось швиденько зробити, щоб це далі не продовжувалося,
бо це, повірте мені, один на другого дивиться.
Микульський Б.М. – міський голова.
Все правильно кажу, якщо є колективне звернення депутатів, це є
бачення всієї громадськості, а якщо там один-два депутати звернулися, то це
чиїсь інтереси.
Годунко В.С.- депутат міської ради.
Це буде не рішення, а просто протокольне доручення.
Годунко М.М.- секретар міської ради.
У нас немає в порядку денному такого питання.
Годунко В.С.- депутат міської ради.
Це буде просто протокольне доручення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Міській раді звернутися у зв’язку з масовим порушенням або фактами
порушення та самостійного встановлення малих архітектурних споруд чи
будівельних споруд.
Годунко М.М.- секретар міської ради.
Міській раді звернутися в державну архітектурно-будівельну інспекцію
у зв’язку з фактами порушення самостійного встановлення будівельних
споруд.
Микульський Б.М. – міський голова.
Факти, які виявлені, ми їх пишемо.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, ви доручите міській раді, і з вашою допомогою факти ми
перепишемо: споруда, вулиця там-то, споруда, вулиця там-то, споруда,
вулиця там-то, якщо буде більше, їх напишемо всі.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Можна буде звернутися ще раз, нічого страшного, зараз треба
звертатися по тих фактах, що виявлені, а потім ще будемо звертатися.
Побачимо, які дії будуть.
Микульський Б.М. – міський голова.

Так, ставлю на голосування: відпрацювати звернення в державну
архітектурно-будівельну інспекцію по питаннях у зв’язку виявленням фактів
порушення встановлення будівельних споруд. Хто за?
Демянець І.О. – депутат міської ради.
За це не голосується. Просто підтримати.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Просто, якщо ми проголосуємо, то це буде звернення всієї міської
ради.
Годунко М.М.- секретар міської ради.
То це буде рішення.
Демянець І.О. – депутат міської ради.
Немає такого в нас питання по процедурі. Ми дали протокольне
доручення. Я думаю, що вони його виконають.
Микульський Б.М. – міський голова.
Значить, протокольне доручення ми пишемо від імені депутатського
корпусу. Сьогодні 18 депутатів, від них пишемо.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Зараз запишіть: проінформувати депутатський корпус на наступній
сесії чи коли буде інформація, коли вам відповідь нададуть. Про результати
розгляду проінформувати депутатів міської ради.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще які питання будуть? Немає запитань.
Шановні депутати, позачергову четверту сесію міської ради сьомого
скликання оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)
Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

