ПРОТОКОЛ
сьомої позачергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
30 березня 2016 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 22 (список додається);
Відсутні – 4.
Присутні запрошені:
Краглевич О. В. – секретар виконавчого комітет міської ради;
Яременко Ю.А. – заступник міського голови;
Столярець М. М .– начальник організаційно-правового відділу
Дубровицької міської ради;
Кібук Л.В.
– журналіст газети «Дубровицький вісник»;
Гнедько В.М.
– підприємець.
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 16 год.00хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На сьому позачергову сесію міської
ради прибуло 19 депутати, відсутні 7 депутатів. На підставі ст.46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» сьому 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 Конончука Г.Л. головою комісії,
Пришко В.Й., Гладка Л.М.

Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції?
Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Конончук Г.Л. – голова комісії;
Пришко В.Й. – член комісії;
Гладка Л.М. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про порядок денний сьомої позачергової сесії
Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
На розгляд сьомої позачергової сесії міської ради винесено три
питання. Вам розданий порядок денний сесії, з яким ви ознайомлені:
1.Про внесення змін до Регламенту Дубровицької міської ради,
затвердженого рішенням міської ради від 26.11.2015 року №16.
Доповідає: Годунко М.М. – секретар міської ради.
2. Про внесення змін до рішення міської ради №65 від 25 грудня
2015 року «Про міську Програму охорони довкілля на 2016 рік»
Доповідає: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
3. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
виконавчого комітету від 25 лютого 2016 року №32 «Про
затвердження Положення про роботу тимчасової комісії по
перевірці комунальних підприємств, комунальної служби та
дошкільних навчальних закладів міста».
Доповідає: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Підійшов депутат Столярець С.В. Присутні 20 депутатів.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Богдане Михайловичу, наголосіть, що
голосування.

в

нас

тепер

поіменне

Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте внесемо зміни до регламенту і тоді поіменно будемо
голосувати.

Годунко М.М. – секретар міської ради.
Я вибачаюся, але прийнятий Закон головніший за регламент. Давайте
працювати по Закону.
Микульський Б.М. – міський голова.
Доводимо до вашого відома, що з сьогоднішнього дня у нас поіменне
голосування. Хто за те, щоб запропонований проект порядку денного сьомої
позачергової сесії взяти за основу і в цілому, прошу проголосувати.
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний сьомої позачергової сесії
Дубровиької міської ради сьомого скликання в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до Регламенту Дубровицької міської ради,
затвердженого рішенням міської ради від 26.11.2015 року №16.
Доповідає: Годунко М.М. – секретар міської ради.
2. Про внесення змін до рішення міської ради №65 від 25 грудня
2015 року «Про міську Програму охорони довкілля на 2016 рік»
Доповідає: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
3. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
виконавчого комітету від 25 лютого 2016 року №32 «Про
затвердження Положення про роботу тимчасової комісії по
перевірці комунальних підприємств, комунальної служби та
дошкільних навчальних закладів міста».
Доповідає: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЬОМОЇ
ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду першого питання порядку денного сесії.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Дубровицької міської
ради, затвердженого рішенням міської ради від 26.11.2015 року №16.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Шановні депутати, на всіх комісіях ми розглядали зміни до регламенту.
Вийшли зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.59 поіменне голосування. Хочу зауважити, що у пункті 33.2 внесена така

пропозиція: відсутність волевиявлення депутата на сесії міської ради за
результатом розгляду проектів рішень є неприйнятним і розцінюється як
ухилення від виконання депутатських обов’язків, крім випадків,
передбачених Законом України «Про запобігання корупції». Тобто, щоб
депутат обв’язко голосував «за», «проти», «утримався». Далі іде табличка
довільної форми, так як законом непередбачена форма.
Конончук Г.Л – депутат міської ради.
У мене є доповнення до регламенту.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте спочатку проголосуємо за основу, а потім доповнення. Проект
рішень вам розданий, є пропозиція проголосувати за основу. Голосуємо.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є зміни, доповнення до проекту.
ВИСТУПИЛИ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
У мене є зміни. Викласти пункт 6.1 ст.6 Регламенту міської ради в
наступній редакції. До речі, у вас є на руках зміни, вам роздали для
зручності. Хочу зазначити: стаття 6 зроблена згідно чинного законодавства
України. Все, що тут написано, спирається на чинне законодавство України.
Зачитаю пункт 6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради або за
запрошенням міського голови, секретаря ради можуть бути присутні
депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів та акредитовані
журналісти, попередньо звернувшись до міської ради з письмовою заявою
про можливість бути присутніми на засіданні міської ради. Акредетовані
журналісти за рішенням ради можуть здійснювати власні відео та аудіо
записи засідань, інших інформаційних заходів лише для власних архівів. Для
присутніх у залі засідань відводяться спеціальні місця.
Особи, винні в порушенні Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами масової інформації» та іншого законодавства України, несуть
дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно
до законодавства України.
Порушенням вважаються всі допущені в процесі висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації
відступи від норм та положень Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами масової інформації», а також порушення, зазначені в Законі
України «Про інформацію», ст. 41 Закону України «Про друковані засоби

масової інформації (пресу) в Україні», ст.34 Закону України «Про
інформаційні агентства» та ст.46 Закону України «Про телебачення та
радіомовлення».
Прошу всіх депутатів ці зміни підтримати.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
То ви розробили ці зміни?
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Так.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Я в даній статті бачу: по-перше, обмеження прав журналістів тільки
для власних архівів зйомку, плюс не бачу, що громадяни міста можуть бути
присутні, лише об’єднання громадян. Тут дуже багато питань. Для чого таке
обмеження.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
До чого я веду, на протязі сесії буде сказано. Це норми статі нашого
чинного законодавства. Якщо ви відкриєте Закон України «Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування засобами масової інформації», там чітко записано ці всі
положення. І цим керуються від Верховної Ради і закінчується всіма радами,
які є в Україні. Якщо районна рада до цього не дійшла, то міська рада вже до
цього дійшла.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Комісія розглядала, є рішення комісії.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Яка комісія, наша бюджетна?
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Регуляторна. Причому тут бюджетна комісія до регламенту.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Я зараз роблю доповнення як депутат. І звертаюся так, як всі
доповнення робилися депутатами, депутатським корпусом. Це все згідно
чинного законодавства. Я нічого не видумав. Це є закон, я можу зараз
показати депутатам ст.17.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Чого не винести на комісію розглянути. Чого такий поспіх.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.

Я відповів на запитання. Я зробив, коли я захотів. Сьогодні зробив,
учора. Я сьогодні прийняв рішення, щоб нормувати дане питання. І це згідно
чинного законодавства. Ми не обмежуємо права журналістів, ми не
обмежуємо права громадян. Є чинне законодавство і все. Буква закону, а не
вакханалія.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прибули на сесію депутати міської ради:
Задорожний А.Г., Яцковець П.Л. Таким чином на сесії присутні 22 депутати.
Поступило ще доповнення до регламенту міської ради. Хто хоче по цьому
питанню виступити.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, Петра Леонідовича не було на комісії, але наша
комісія працювала, і на комісії ми розглянули про внесення змін до
регламенту. Враховуючи, що сьогодні позачергова сесія, а в нас у регламенті
не враховано про скликання позачергової сесії. Нічого не сказано і в Законі
України «Про місцеве самоврядування», тому ми можемо в своєму
Регламенті прописати про скликання позачергової сесії. Вам, шановні
депутати, роздано пропозиції комісії, ми пропонуємо, так як у нас є стаття 14
в Регламенті, ми пропонуємо внести статтю 141 «Позачергова сесія». І чітко
прописати, на основі чого і як скликається позачергова сесія.
Позачергова сесія скликається у виняткових випадках – не пізніше як
за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань,
які передбачається внести на розгляд сесії міської ради.
Виняткові випадки – це обставини непередбачуваного характеру, появу
та наслідки яких неможливо спрогнозувати. Наприклад, ліквідація наслідків,
викликаних винятковими погодними умовами та непередбачуваними
ситуаціями. Прийняття рішень, пов’язаних з виділенням коштів для
забезпечення життєдіяльності міста, функціонування органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Позачергова сесія скликається міським головою у тижневий термін
після надходження пропозиції про її скликання.
Пропозиція про скликання позачергової сесії може бути подана
міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, що
становлять не менше як 1/3 від загального складу ради.
У цьому випадку до організаційно-правового відділу Дубровиької
міської ради надсилаються підписані ініціатором мотивовані пропозиції
щодо скликання позачергової сесії із зазначенням питань, розгляд яких
пропонується, проекти рішень ради, оформленими згідно з вимогами п.15.5
ст. 15 цього Регламенту.
Якщо у міського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності
скликання позачергової сесії, то вони протягом трьох робочих днів в
письмовому вигляді доводяться ініціаторам скликання позачергової сесії. У

разі згоди із висновками міського голови ініціатори офіційно відкликають
свої пропозиції протягом трьох робочих днів.
У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову
сесію, вона скликається секретарем міської ради в межах строків,
передбачених п.17.7 ст.14 Регламенту.
У разі не скликання позачергової сесії міським головою чи секретарем
міської ради, вона може бути скликана депутатами міської ради, які
становлять не менше як 1/3 від загального складу міської ради.
Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії
оприлюднюється на офіційному сайті Дубровицької міської ради не пізніше,
ніж за 5 днів, у виняткових випадках – не пізніше ніж за один день до її
відкриття. Матеріали до позачергової сесії міської ради направляються
депутатам в електронному вигляді на зазначену депутатами електронну
пошту не пізніше ніж за 5 діб, у виняткових випадках – за одну добу.
Тому комісія пропонує, щоб у Регламент включили статтю 141. Щоб
нумерацію у Регламенті не міняти, то пропонуємо 141.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Так само в цьому доповненні до Регламенту статті 141 я вбачаю
обмеження прав депутатів. Тому, що в Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні» чітко прописано механізм, що депутати можуть
1/3 голосів вимагати скликання сесії ради. Це робиться залежність від
міського голови, розтягуються терміни, це обмеження наших прав, на мою
думку.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Тож там написано, що 1/3 голосів.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Там написано, що 1/3, але у випадку, коли відмовляється міський
голова, десять днів, тобто регламент розписали.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, вас депутат вводить в оману. Подивіться
передостанній абзац: «У разі не скликання позачергової сесії міським
головою чи секретарем міської ради, вона може бути скликана депутатами
міської ради, які становлять не менше як 1/3 від загального складу міської
ради».
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Для чого така процедура, Віталій Сергійович?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Законом прописано про скликання сесії.

Бабан В.В. – депутат міської ради.
Я знаю, я його читав. А для чого ви розписали цю процедуру якщо в
законі чітко прописано, що можна.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Для того, щоб позачергову сесію не перетворювати в чергову.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Для того, якщо у нас сьогодні іде позачергова сесія і у нас з 23 лютого
поіменне голосування, то кожен депутат на позачергову сесію може
запропонувати якесь своє питання і в нас перетвориться, що ми не приймемо
ніякого рішення. Позачергова сесія скликається у виняткових випадках, тут
чітко прописано. А у нас в Регламенті це непередбачено було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, шановні депутати, поступило дві пропозиції. Від Геннадія
Леонідовича щодо внесення змін до Регламенту статті 6 «Присутність на
пленарних засіданнях Ради». І від Віталія Сергійовича стаття 141
«Позачергова сесія».
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Від комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
Від комісії, нехай буде від комісії. Я вважаю, що будемо голосувати
окремо.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
На комісії це питання розглядалося, але так як голови комісії не було,
то за нього ще не голосували.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Але кворум був на комісії. З чотирьох членів комісії два були на
комісії, погодилися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Будемо голосувати окремо за кожну зміну. Першою до нас поступила
пропозиція від Конончука Геннадія Леонідовича щодо внесення змін до
Регламенту статті 6 «Присутність на пленарних засіданнях Ради». Всім вам
роздана ця стаття, я рахую, що потреби немає вам зачитувати. Геннадій
Леонідович зачитував. Є пропозиція приступити до голосування. Голосуємо.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 4, «утримались» - 1

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до пропозиції, яка поступила від Віталія Сергійовича
доповнити Регламент ст. 141 «Позачергова сесія». Є пропозиція приступити
до голосування. Голосуємо.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення доповнити
Регламент ст. 141 «Позачергова сесія».
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 3, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть доповнення?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, щоб ми на голосування не ставили, щоб час не
втрачати, у мене редакційне доповнення: до назви рішення додати слово
«доповнень». Буде звучати так: «Про внесення змін та доповнень до
Регламенту Дубровицької міської ради, затвердженого рішенням міської
ради від 26.11.2015 №16». І відповідно у нас зміниться нумерація. Буде
першим внести зміни до регламенту, це поіменне голосування, друге буде
внести доповнення і третє вже буде контроль.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це редакційне питання. Всім ясно, що буде звучати питання: «Про
внесення змін та доповнень до Регламенту Дубровицької міської ради,
затвердженого рішенням міської ради від 26.11.2015 №16». Пропозицій не
буде. Є пропозиція проголосувати в цілому із змінами і доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення № 110 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 2, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до другого питання порядку денного.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради №65 від 25
грудня 2015 року «Про міську Програму охорони довкілля на 2016 рік»
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дозвольте, я скажу пару слів. Це самоплинний колектор, який вже на
53% побудований. І щоб його добудувати, ми звернулися до Народного
депутата України Абдулліна О.Р. Він звернувся на сесії Верховної Ради, до
прем’єр-міністра. Спочатку надійшла відповідь від прем’єр-міністра не дуже
конкретна. Потім з Кабінету Міністрів нам зателефонували, що вони
підтримують даний проект. Але нам необхідно було знайти підтримку в

області, тому я на минулому тижні їздив до Рівного і розмовляв з депутатами
обласної ради від «Солідарності», «Батьківщини», «Свободи» і Радикальної
Партії. Практично ми зустрічалися з усіма партіями, і також наші голови
фракцій працювали з своїми депутатами. Депутати обласної ради також
підтримали. Якщо кошти з державного бюджету прийдуть на область, то щоб
вони потрапили у Дубровицю. Пророблена дуже велика робота. Отже, на цій
позачерговій сесії це основне питання. А зараз доповідає по цьому питанню
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Яременко Ю.А.
Доповідає: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Яценюк, прем’єр-міністр України вказав на те, що ініціатива фінансування
може бути розглянута Кабінетом Міністрів після подання відповідного
природоохоронного заходу. Природоохоронний захід подається з
відповідним пакетом документів, які передбачені постановою Кабінету
Міністрів. І подає цей захід керівник КП «Міськводоканал», який звернувся
до міського голови з проханням включення даного об’єкту у міську
програму, рішення якої входить в пакет цієї документації для прийняття
рішення по фінансуванні даної програми. Відповідно була вибрана «Міська
Програма охорони довкілля на 2016 рік». Проект рішення вам розданий.
Тобто програма доповнюється: «Заходи» - Самоплинний каналізаційний
колектор діаметром 500 мм в м.Дубровиця Рівненської області –
реконструкція, обов’язковий показник рішення, це «орієнтовний обсяг
фінансування» - 3500 тис. грн., має бути обов’язково передбачено «джерело
фінансування» - державний бюджет, але при розгляді даного питання на
комісії Краглевич Віктор Васильович задав слушне питання, хто виконавець.
На даний час у проекті підготовлено виконавцем КП «Міськводоканал». Але
КП «Міськводоканал» подає тільки природоохоронний захід. Відповідно
проконсультувавшись з департаментом екології, які також невпевнено
розглянули дане питання і порекомендували внести зміни до даного проекту
з визначенням відповідального виконавця. Отже, у зв’язку з складністю
процедури голосування прошу проект підтримати в цілому із змінами:
замість «виконавець» - КП «Міськводоканал» замінити на «виконавець» відповідальний виконавець.
ВИСТУПИВ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
На комісії було розглянуте дане питання. Ми тільки «за» двома руками.
Побільше таких програм, щоб дійсно з державного бюджету на наше місто
надходили кошти.
Микульський Б.М. – міський голова.
Як будемо голосувати: за основу, чи змінами в цілому.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.

З якими змінами?
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Замість
«виконавець» КП «Міськводоканал» замінити на
«виконавець» - відповідальний виконавець.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Пишу: за основу та в цілому зі змінами та доповненнями. Так?
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, прошу голосувати за основу та в цілому зі змінами та
доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення № 111 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Я, в першу чергу, хочу подякувати всім головам партійних організацій,
депутатам, які працювали з депутатами обласної ради. Якщо ми будемо
працювати у одному напрямку, ми можемо зробити багато для нашого міста
корисного. А якщо ми будемо як риба, рак і щука, то вийде великий концерт,
який не буде кому слухати. Дякую вам за прийняте рішення і за роботу. То
давайте у такому напрямку будемо працювати далі. Переходимо до
наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
виконавчого комітету від 25 лютого 2016 року №32 «Про затвердження
Положення про роботу тимчасової комісії по перевірці комунальних
підприємств, комунальної служби та дошкільних навчальних закладів
міста».
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Ми просимо міську раду рішення виконавчого комітету міської ради
від 25 лютого 2016 року №32 «Про затвердження Положення про роботу
тимчасової комісії по перевірці комунальних підприємств, комунальної
служби та дошкільних навчальних закладів міста» вважати таким, що
втратило чинність. У нас було дуже багато звернень, десь 6-7 від громадян та
членів виконкому, які хотіли працювати у комісії. Ми вирішили все-таки цих
людей включити в цю комісію якщо розпорядженням міського голови, то це
було б одноосібно, ми вирішили, щоб додатково залучити членів комісії,
прийняти таке рішення на виконкомі. Але воно було дійсно прийнято з
порушенням норм чинного законодавства, ось чому ми просимо відмінити
дане рішення. Ми могли прийняти тільки рішенням сесії.

Микульський Б.М. – міський голова.
Це була юридична помилка. Також були депутатське звернення
депутата міської ради Бабана В.В. від 18.03.2016р. та депутатський запит
депутата міської ради Андрусенка В.С. від 21.03.2016р. Я вам дякую за ці
звернення.
ВИСТУПИЛИ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
У мене в світлі цих всіх подій, роботи тимчасової комісії є заява від
депутатів міської ради, я хочу її зачитати. Якщо дозволите.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дозволимо зачитати, є якісь заперечення? Надамо слово, будь-ласка.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Дякую, колеги. Заява.
Від депутатів міської ради, членів тимчасової комісії по перевірці
комунальних підприємств.
16 березня 2016 року почала працювати комісія по перевірці КП
«Будинкоуправління». Через два дні відбувається зібрання громадян у
міській раді, яке чомусь називають засіданням тимчасової комісії, на якій
були присутні із дев’яти членів комісії тільки четверо, решта взагалі не були
повідомлені.
На цій так званій комісії були присутні: представники партії «Воля», 2
депутати від партії «Воля» і деякі представники громадськості, всіх було 10
чоловік. Я не буду перераховувати. Передивляючись відеоматеріал, який є на
сайті «Моя земля – моє Полісся», ми зробили висновок, що члени так званої
комісії, не володіючи достовірною інформацією, безпідставно захотіли
провести зміни до складу комісії і тим самим зірвати план перевірки у всі
допустимі терміни, використовуючи при цьому наклеп, популізм і
зображення імітації роботи. Крім цього хочемо зазначити, що деякі члени
громадськості, які найбільше нас звинувачували, якраз і є зацікавленими
особами, оскільки вони мали судові справи з КП «Будинкоуправління». То
давайте подивимось правді у вічі, хто з нас дійсно зацікавлений. Це зачепило
нашу честь і гідність як депутатів і громадян міста.
Через те, що ми не були присутні декілька годин на початковій стадії
перевірки, коли йшло з’ясування організаційних питань у КП
«Будинкоуправління», нас звинуватили у заангажованості, зацікавленості
щодо результатів перевірки КП «Будинкоуправління». Це просто абсурдно
(головний бухгалтер чи економіст не може надати одночасно інформацію і
приділити увагу однаково всім дев’яти членам комісії).
Крім депутатської діяльності у нас є ще певні обов’язки перед
державою і колективами, в яких ми працюємо. Члени комісії при перевірці
проводять повний і достовірний збір інформації, а також проводимо аналіз
тих питань, які нам було потрібно висвітлити і донести до Вашого відома з

фотоматеріалами і розрахунками. Ми їх долучимо. Це пакет документів, які
ми зібрали за декілька днів.
Шановні колеги, нас обрали виборці, які нам надали довіру і право
представляти, захищати їхні інтереси у міській раді, то давайте поважати
думку громади, депутатів, дотримуватись хоча б елементарної депутатської
етики, поваги один до одного і об’єктивності.
Ми закликаємо не висловлювати вголос, а також у засобах масової
інформації неперевірені факти, плітки, з повагою відноситися до всіх
громадян міста, депутатів міської ради та їхніх сімей, а більше робити для
громади міста у цей нелегкий час для усієї нашої країни. Іде війна, не тим
займаємося, просто не тим займаються люди.
Я ще додам, коли я пішов, ставлю до відома партію «Воля», то ми
грузили пайки на армію, на передову, і мені це важніше було, знаєте. Все,
дякую за розуміння і за надане слово.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Від Радикальної Партії я також хочу зробити заяву. Значить, збирали
підписи, ініціювати позачергову сесію. І що зробила деяка партія. Приїхали
збирати підписи не голова фракції, не депутати, приїхали зовсім чужі люди і
збирали підписи. Вони обманним шляхом у нашого депутата Бернацького
Степана взяли підпис. Я попрошу більше так не робити.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Від якої політичної партії?
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
ПП «Воля». Їздили по хатах і збирали. Вони обманним шляхом зовсім
не те питання сказали, і людина підписала.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я попрошу прийняти до відома.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Я попрошу, що це звернення, яке я зачитував від депутатів, це від мене
особисто і Таборовця Василя Олександровича. Це ми два чоловіки, які
підписалися під даним зверненням.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я прошу всі депутатські фракції. У мене немає відношення до однієї
партії краще, гірше але справа у тому, що давайте будемо працювати на
місто. Розумієте, якщо приходить депутатське звернення і розписано, що у
мене які думки, я сам не знаю, які у мене думки. Розписують, що я думаю
так. Думаю, хто мені в голову заліз і пише, як я думаю. Пишуть за Революцію
Гідності. Та я, шановні, вам скажу з 26 листопада 2013 року в Києві.
Анатолій, розкажи, кого ти бачив на Революції Гідності. І з маленької букви

звернення «Революція Гідності» написано, це ті люди, які, розумієте, так її
поважають. І до 23 лютого так, Анатолій Григорович, ми там. І мені пишуть,
що Революція Гідності зараз тебе поставить до стінки. Хлопці, та я робив ту
революцію. У Дубровиці, Віталій Миколайович, хто тут робив мітинги, віче,
хто. Хто організовував?
Гнедько В.М.
– підприємець.
Хто організовував, я не знаю. Я знаю, хто був присутній.
Микульський Б.М. – міський голова.
А на сцені хто був? Подивися.
Гнедько В.М.
– підприємець.
Ви були, Задорожний, Киркевич.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я, Задорожний, Киркевич.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Киркевич один раз всього був.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я прошу вас, не докоряти мені Революцією Гідності і других і третіх. Є
у вас нормальні запитання, нормальні звернення, і не пишіть, що
Микульський думає, як захистити Кузьмича, як того не посадити. Та нікого я
не посаджу, бо я не прокурор, і не слідчий. Але законність буде
дотримуватися на всіх комунальних підприємствах і в міській раді. Закон
буде діяти, все, крапка. Я думаю, мене всі зрозуміли. Я вас запрошую всіх до
співпраці тільки на благо міста. У кого ще які доповнення?
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я хочу зауважити, що, люди, коли ви пишете депутатські запити чи
звернення, це є офіційний документ, ділові папери. Не робіть там пліток.
Пишуть: а партія «Батьківщина» говорить те, а міський голова говорить те.
Ділові папери вивчають ще в загальноосвітній школі. Вам були роздані
зразки. Там повинно бути написано: відповідно до Закону такого, пункту
такого то просимо те-то, те-то. Не позорте себе і поступайте з діловими
паперами відповідно до ділових паперів. Хочете писати мемуари, то пишіть
мемуари.
Микульський Б.М. – міський голова.
Всі виступили, значить, шановні депутати, проект рішення вам
розданий «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого
комітету від 25 лютого 2016 року №32 «Про затвердження Положення про
роботу тимчасової комісії по перевірці комунальних підприємств,

комунальної служби та дошкільних навчальних закладів міста». Прошу
голосувати за основу і в цілому. Хто за.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Можна, я запитаю? У нас комісія буде, і вона працює, просто до неї не
долучаємо інших людей. Так я розумію.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Комісія працює. Комісія залишається. Такий член комісії як Конончук
Г.Л. не буде іти перевіряти просто садочки, всі три садочки. А буде іти
перевіряти готель. Комісія працює, і ми доведемо «Будинкоуправління» до
кінця, до 15 числа термін. На останній комісії ми затвердили, Юрій
Аркадійович як голова комісії, до 15 квітня повинні бути всі документи
подані. Всі матеріали повинні бути описані і здані голові комісії. Він тоді
виносить на сесію, ми обговорюємо.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Ще два слова до комісії. Було багато закидів, що «Батьківщина» не
брала участі. То скажіть, а Богович, що не є член партії «Батьківщини», а
Дунчич не є член партії «Батьківщини».
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Була пропозиція голосувати за основу і в цілому. Хто за.
ВИРІШИЛИ: рішення № 112 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, є маленьке доповнення, прохання, якщо є
можливість, щоб комісія розглядала по законодавству, може комісії своїм
рішенням більшістю голосів запрошувати спеціалістів. Бо не всі депутати
можуть все перевірити.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Я був би дуже радий, щоб депутатський корпус, крім тих шести
чоловік, які зараз у нас є, долучився до цієї перевірки. Навіть просто
прийшли подивилися як це все відбувається. Щоб була якась реальна
картина, скільки роботи потрібно було зробити на громадських засадах. Ми з
Василем Олександровичем прийшли до висновку, що все знімаємо, надамо
фото матеріали. Це наша комісія, ті питання, що нам доручили. Ми їх маємо
зробити. Друге питання, що в нашій комісії Столярець є, то це не означає, що
він з нами ходить і все перевіряє. Принаймні на сьогоднішній день всі
документи були надані. Не було таких моментів, щоб нам хтось щось не

надав. Виїжджали ми навіть їхньою машиною на сміттєзвалище, так,
приватною машиною, дякую Сергій Васильович. Дивилися кордони
сміттєзвалища, який трактор працює. Я думаю, на наступній сесій ми
доповімо, всю інформацію надамо.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Я бачу так, щоб ми тут не бігали, не звинувачували один одного. Щоб
комісія зібралася, якщо вона вирішила за необхідне залучити дану людину,
будь ласка, залучили. Комісія проголосувала, якщо не проголосувала,
значить ця людина не потрібна.
Микульський Б.М. – міський голова.
У нас рішення прийнято, комісія працює.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, у мене одна пропозиція: внесено зміни у
Регламент, я попросив би у вас все це у кучу зібрати і роздрукувати
депутатам Регламент. Замовити у Краська роздрукувати Регламент і плюс
Закон України «Про місцеве самоврядування».
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, розгляд питань позачергової сьомої сесії завершено.
Дякую всім за увагу. Сьому позачергову сесію міської ради сьомого
скликання оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)

Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

