ПРОТОКОЛ
восьмої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
22 квітня 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;
Примакова І.М. – журналіст газети «Поліський репортер»;
Заблоцька В.В. – журналіст газети «Поліський репортер»;
Гнедько В.М. – журналіст.
Присутні громадяни, які виявили бажання бути присутні на сесії:
Дунчич Я.В. – громадський активіст;
Дячук І.І. – громадський активіст;
Богович М.І. – громадський активіст.
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 21 год. 20хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На восьму чергову сесію міської ради
прибуло 20 депутати, відсутні 6 депутатів. На сесію запрошені: заступник
міського голови, начальники відділів Дубровицької міської ради, секретар
виконкому. Також поступила заява від громадян міста, які виявили бажання
бути присутніми на сесії (заява додається). Михайло Іванович, громадське
об’єднання «Дубровицький Майдан» зареєстроване? Свідоцтво про
реєстрацію є чи немає? А буде. Значить, поки що немає «майдану», ви
виступаєте як громадяни міста Дубровиці. Також поступило подання про
акредитацію на сесію журналістів засобів масової інформації «Поліський
репортер» (подання додається). Подана заява від КП «Редакція районної

суспільно-політичної газети «Дубровицький вісник» про акредитацію
журналістів на один рік (заява додається). На підставі ст.46 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» восьму 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. Які
будуть пропозиції?
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Пропоную склад лічильної комісії: Дубінець Т.В. головою комісії,
Лехкобит О.В., Задорожний А.Г. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції?
Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Дубінець Т.В. - голова комісії;
Лехкобит О.В. – член комісії;
Задорожний А.Г. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВОСЬМОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду питань сесії.
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного восьмої чергової сесії
Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Вам розданий порядок денний восьмої чергової сесії, з яким ви
ознайомлені. Хто за те, щоб запропонований проект рішення порядку
денного восьмої чергової сесії взяти 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?
ВИСТУПИЛА: Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Я пропоную питання №40 поставити одним із перших. Тому що це
планове питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція питання №40 «Звіт про роботу комунального
підприємства «Будинкоуправління» за 2015 рік» поставити одним із перших.
Голосуємо.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-8, «проти» - 1, «утримались» - 12
Микульський Б.М. – міський голова.
Є ще пропозиції.
ВИСТУПИЛИ:Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, у нас був від фракції запит, бачу, він не
включений.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Поступили три депутатських запити: один від Яцковця Петра
Леонідовича – депутата міської ради, і два запити від Салюти Валерія
Володимировича – депутата районної ради.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Ми давали від фракції депутатський запит про надання послуг з
вивезення
рідких
побутових
відходів
невідомими
суб’єктами
господарювання.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Він у мене. Це звернення чи запит?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Запит.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Я зараз принесу.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція запити включити в порядок денний.

Годунко М.М. – секретар міської ради.
Пропоную включити в порядок денний чотири депутатські запити:
один від Яцковця Петра Леонідовича – депутата міської ради, два запити від
Салюти Валерія Володимировича – депутата районної ради, і один запит від
фракції Української Народної Партії.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція включити чотири депутатські запити в порядок денний.
Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Є ще доповнення до порядку денного? Немає. Прошу проголосувати за
порядок денний зі змінами і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №113 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму протидії захворюванню на
туберкульоз на 2016 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
До нас звернувся головний лікар санепідемстанції про затвердження
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2016 рік. Цю програму
потрібно затвердити, розроблені заходи по програмі. Кошти на дану
програму не виділяються. Якщо хто хворіє, буде звертатися за допомогою, то
гроші на допомогу будемо виділяти з програми соціального захисту
населення на 2016 рік. Прошу підтримати.
ВИСТУПИВ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, шановні депутати, я хотів би по цій програми
дещо сказати. Дійсно, проблеми із захворюванням на туберкульоз дуже
великі, рада попереднього скликання так само приймала програми по заходах
протидії захворюванню на туберкульоз. Але останній рік ми побачили, що ця
програма не фінансується через те, що в нас у місті немає міського закладу
охорони здоров’я. Тому я пропоную, щоб ми ці заходи прийняли на
виконкомі, тим паче, що членами виконкому є і санітарний лікар, і головний
лікар, вони фахівці, можливо щось добавлять до цієї програми. А ми
практикували те, що ми давали субвенцію, і це реальна допомога була.
Субвенцію із міського бюджету районному бюджету п’ять тисяч гривень. А

потім районний бюджет давав лікарні, і на ці п’ять тисяч були закуплені ліки
хворим на туберкульоз. Це було б дієво. Це не дієва програма. Заходи будуть
дієвішими прийняті на виконкомі, а гроші, які ми перерахували б, було б
краще для цих людей.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович, приймається, я думаю, що всі згідні, можна не
п’ять тисяч, а й більше.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Ми за субвенцію говорили. Але гроші виділяти з бюджету зараз немає
як, оскільки всі гроші розподілені.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Буде перевиконання за півроку, і можна розглянути. Я говорив би, що
це функція виконкому. Розглянули б на виконкомі і все. Навіщо
затверджуємо програму? Програма - це заходи, які передбачають
фінансування. Тут немає жодної графи, де фінансування, тому що в нас
немає міського закладу охорони здоров’я.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зрозуміло, що при перевиконанні бюджету за півріччя надамо
відповідну субвенцію. Якщо буде можливість, то надамо і більше, ніж п’ять
тисяч. Зараз є пропозиція прийняти дану програму. Голосуємо за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №114 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про міську програму розвитку туризму в м.Дубровиця на
2016-2020 роки.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
До нас прийшло звернення районної державної адміністрації, що на
основі районної програми ми маємо затвердити міську програму розвитку
туризму в м.Дубровиця. Ця програма розроблена, щоб наше місто
розвивалося, щоб до нас їхали і ми розвивалися. В самій програмі
передбачені кошти, але це тільки наміри, кошти ще не виділені.
ВИСТУПИВ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, розумієте, це мертва програма, вона ніколи не буде
фінансуватися і довгостроково її взагалі непотрібно приймати. Питань немає,

що місто має розвиватися і є туристично привабливим. Але для цього ми
маємо зробити ту саму інфраструктуру, щоб сюди їхали наші туристи. У
мене до доповідача запитання: чи ви робили якийсь моніторинг? Наприклад,
з керівником готелю «Дружба», скільки за 2014-2015 роки приїхало до нас
туристів.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Облік туристів у них не ведеться. Але коли керівник готелю звітувалася
на виконкомі, то ми запитували, чи є збільшення заселення людей. Відповідь
була , що є збільшення на 20%.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Питання популярності зеленого туризму. Ви розумієте зелений туризм
розрахований на сільську місцевість, на сільські садиби, до чого тут місто. Це
дійсно програма прийнята районною радою, тут все переписано. Краще
виділити на комунальну службу, на придбання вказівників. Щоб були
вказівники і до костелу і до Миколаївської церкви і до Різдва Богородиці. Я
пропоную, що цю програму не потрібно приймати тому, що вона не буде
фінансуватися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція прийняти цю програму. Потім її можна корегувати.
Голосуємо за даний проект рішення за основу і в цілому. Шановні депутати,
для протоколу, підійшов депутат міської ради Кузеванов Іван Миколайович.
ВИРІШИЛИ: рішення №115 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 1, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
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 на розгляд і затвердження вносяться
зміни до програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2016 рік. До нас звернулися керівники комунальної служби,
«Міськводоканалу», «Будинкоуправління» щодо фінансування певних
заходів, які включають ці зміни до програми. Зверніть увагу, що після
кожного засідання комісії, де розглядалася ця програма, а це на комісії з
питань бюджету, фінансів та податків і комісії з питань житловокомунального господарства та транспорту, вносилися зміни. Тому проект
програми, який у вас на руках, далеко відрізняєця від кінцевого варіанту цієї

програми, який доводиться вам. І вже є зміни до змін після засідання
сьогодні комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту.
Що передбачається в програмі:
У п.1 «Благоустрій та санітарна очистка міста»:
у п. 1.1.3. в стовпчику «орієнтовані обсяги фінансування» число 97,0
замінити на число 108,0 – це оплата послуг для комунальної служби
міста.
- доповнити «Зміст заходів», «Орієнтовний обсяг фінансування», «Джерело
фінансування»:
п. 1.1.7. «Придбання додаткового обладнання до трактора (відвал і скреперніж)», сума - 65 тис. грн. – це до нового трактора, що ми купили, навісне
обладнання.
У п.2 «Водопровідно-каналізаційне господарство»:
- замінити число 3825,4 на число 4238,4;
- у п.2.1. в стовпчику «орієнтовані обсяги фінансування» число 600,0
замінити на число 707,0 – це пункт дотація на покриття різниця в тарифах на
водопостачання та водовідведення для КП «Міськводоканал»;
- у п.2.2 в стовпчику «орієнтовані обсяги фінансування» число 57,0 замінити
на число 77,0 – у програмі передбачалися матеріали на заміну водопровідних
мереж по вул. Артеменка довжиною 355 метрів, прошу збільшення на 20
тисяч гривень;
- доповнити «Зміст заходів», «Орієнтовний обсяг фінансування», «Джерело
фінансування»:
п.2.7 «Визначення нормативів питного водопостачання населення м.
Дубровиці Рівненської області» сума - 14,0 тис. грн. з міського бюджету;
п.2.8 «Придбання і встановлення водолічильників на водозабір» сума
-54,0 тис. грн. з міського бюджету – це ультразвуковий водолічильник,
розрахований на облік води півтори тисячі кубів за добу. На нашому
водозаборі, на жаль, немає лічильника і ми не знаємо скільки води
підіймається з наших надр і відповідно використовується містом;
п.2.9 «Виготовлення карти-схеми інженерних мереж та комунікацій
по м.Дубровиця», сума - 30,0 тис. грн. з міського бюджету;
п.2.10 «Придбання насосного агрегату на ГКНС» сума - 100,0 тис.
грн. з міського бюджету – це основна станція, яка викачує усі нечистоти з
міста. Зараз ми працюємо на аварійному насосі. Спасає те, що поки
заповниться ГКНС, ми встигаємо відремонтувати старий і встановити до
затоплення. Це дуже великий ризик, ми можемо втопити місто в
каналізаційних нечистотах;
п.2.11 «Придбання насоса на КНС №3» сума 40,0 тис. грн., з міського
бюджету – там працює один насос, прошу профінансувати другий;
п.2.12 «Очищення ділянок каналізаційної мережі» сума - 30,0 тис.
грн. з міського бюджету – це просить КП «Міськводоканал», орієнтовний
обсяг прочистки це 600 погонних метрів;
п.2.13 «Придбання оргтехніки ( двох комп’ютерів з периферією)»,
сума - 18,0 тис. грн. – це для КП «Міськводоканал». На комісії з питань

житлово-комунального господарства та транспорту виник спір, що ці кошти
виділяти не потрібно і не потрібно включати у програму. Так як таку мізерну
суму «Міськводоканал» може заробити сам. Я цей пункт виставляю на
розсуд. Вам приймати рішення.
У п.3 «Житлове господарство»:
- замінити число 432,0 на число 474,0;
- доповнити «Зміст заходів», «Орієнтовний обсяг фінансування», «Джерело
фінансування»:
п.3.3. «Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів»
сума 42,0 тис.грн. – це придбання шести контейнерів.
І відповідно всього обсяг фінансування Програми на 2016 рік становить
7310,9 тис.грн.». У мене все.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є запитання до доповідача?
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович, розпорядниками коштів по «Міськводоканалу» хто
буде, міська рада чи «Міськводоканал».
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Конкретно по пунктах:
- придбання насосного агрегату на ГКНС – «Міськводоканал»;
- виготовлення карти-схеми інженерних мереж та комунікацій по
м.Дубровиця – міська рада;
- визначення нормативів питного водопостачання населення м.
Дубровиці Рівненської області – міська рада;
- придбання і встановлення водолічильників на водозабір –
«Міськводоканал»;
- придбання насоса на КНС №3 – «Міськводоканал»;
- очищення ділянок каналізаційної мережі – за рахунок різниці в ціні
дотація міськводоканалу.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Чому я так питаю. Бо за останні п'ятнадцять років ніхто не перевіряв
діяльність КП «Міськводоканал». Невідомо, куди йшли гроші. На дотацію
виділяли постійно. Кожен рік півмільйона, то мільйон виділяли, куди йшли
гроші-невідомо. Виділяли на ті самі насоси, на мережі, на проекти,
незрозуміло, куди йшли гроші. Перевірок не було. За останні два роки,
рахуйте, ніхто не перевіряв їх діяльність, ні по тарифах, ні по чому. Я рахую,
що гроші потрібно виділяти, але потрібно контролювати. Років десять тому
там був капітальний ремонт всіх КНС і водозабора. Там повинні були бути
насоси. Вони були забиті в реконструкцію. І невідомо, чи просто відмили
гроші, чи там щось повинно стояти.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Віктор Васильович, я на бюджетній комісія казала і хочу всім
депутатам сказати, що контроль за грошима буде вестися на належному рівні.
Якщо, наприклад, керівники комунальних підприємств просять гроші і
написали папірець, що вони хочуть, то вже таке не буде проходити. Якщо
керівник хоче на щось гроші, то ми не заперечуємо, що йому щось потрібно
зробити. Але до листа він повинен подати якийсь прайслист, рахунки на
товари, розрахунки, що він має там робити. А не на такому листочку
принесли і хочуть триста тисяч коштів, такого не буде.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Один із пунктів програми-придбання і встановлення водолічильників
на водозабір, сума п’ятдесят чотири тисячі гривень. Міська рада хоче
зробити, щоб контролювати, скільки води ми споживаємо. Завдяки цьому
лічильнику можна проводити певний аналіз. На сьогоднішній день це
неможливо.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Аркадійович частково озвучив, комісія також розглядала, у мене
пропозиція пункт 2.13.- придбання оргтехніки, двох комп’ютерів, взагалі з
цієї програми викреслити. Не було у програмах ні одному комунальному
підприємству за багато років виділення грошей на оргтехніку. Комунальне
підприємство «Міськводоканал» повинно заробити на оргтехніку саме.
Наприклад «Будинкоуправління». Отже, це питання 2.13. зняти, а я просив би
у програмі там, де стоїть благоустрій та санітарна очистка міста номер 1, це
стосується комунальної служби міста. Вчора до мене звернулися жителі
нашого мікрорайону у зв’язку з тим, що два дні тому ледь не трапилася
трагедія біля нашого майданчика. Дитина вибігла за м’ячиком, її ледь не збив
автомобіль. Тому жителі пропонують, щоб цю прибудинкову дорогу, де
їздять автомобілі, перекрили. Ми можемо її перекрити, щоб вони їздили до
гаражів по об’їздній дорозі, але потрібно зробити за 32 будинком цю об’їздну
дорогу. Там потрібно буквально дві-три машини відсіву (суміші). Тому я
пропоную ці вісімнадцять тисяч, що стоять у програмі для придбання
оргтехніки, перенести на комунальну службу міста для придбання
відсіву(суміші).
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Якщо їм потрібний комп’ютер для роботи. У них немає коштів, вони
збиткове підприємство.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати , щоб ви знали, підприємство має заробляти кошти і
шукати, де їх заробляти. А не стояти як зозуля, що їй покладуть у рота гроші.

Подивіться, скільки ми зараз даємо водоканалу. Ми маємо депутатський
запит по АС машинах, де підприємство має заключати договори. Кажуть, що
ми два роки не перевіряли підприємство, але був аудит підприємства
«Міськводоканал», де тримають контролерів. Скажіть, коли до вас останній
раз приходили контролери, а ми їх утримуємо.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
У суботу.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, є пропозиція проголосувати за даний проект
рішення за основу. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Пропозиція Андрусенка, пункт 2.13. придбання оргтехніки ( двох
комп’ютерів з периферією), виключити з програми.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Друга пропозиція добавити пункт 1.6.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Віталій Сергійович, ні, не так. У нас в програмі передбачено пункт
1.1.2.: предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання) це можна
купити суміш. Плюс п’ять тисяч. Я так зрозумів, підсипати дорогу. Додаємо
п’ять тисяч, це на три фури. Тонна сорок гривень.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, ми розглядали це питання, головний бухгалтер
заслуговує мати хороший комп’ютер. У неї взагалі не має як працювати з
банком. Невже ми не можемо надати хоча би один комп’ютер цьому
підприємству. Бухгалтер працює з банком, фінансовими документами, з
різними програмами. Вони працюють на зношених комп’ютерах міської
ради.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми зараз поставимо на голосування. Тому, що кожен депутат має право
вносити свої пропозиції.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Шановний голова, шановні депутати, ніхто не проти і я не проти
допомагати міськводоканалу. Але якщо це будівництво мереж, КНС,

придбання насосів, я тільки за. Але є певні речі і певні придбання, які можна
здійснити завдяки своїй діяльності. Прийдіть у КП «Будинкоуправління» і
посніть не мені, а всьому колективу, чому «Будинкоуправління» придбало
всю оргтехніку за зароблені кошти, дев’ять комп’ютерів. Жодну гривню
ніхто не дав цьому підприємству. Коли я прийшов на підприємство, був один
комп’ютер, зараз маємо стільки, скільки потрібно. Чому цього не має у
водоканалі. Це однакове ставлення до колективів підприємств, чи вибіркове.
Не до мене, я вас дратую декого, але є ще крім мене тридцять чоловік, які
мають стаж по двадцять років роботи на підприємстві. Тому і пропонується
цей пункт викреслити не для водоканалу, а для всіх комунальних
підприємств.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович, зрозуміло. Тут питання заключається у тому, що
був один керівник, зараз прийшов другий керівник. Відповідно, коли перший
керівник працював там п’ять років і не купив, то цей не може за місяць, два
купити. Це потрібно також враховувати. Хто за пропозицію Андрусенка
Віталія Сергійовича пункт 2.13. придбання оргтехніки (двох комп’ютерів з
периферією) виключити з програми.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-4, «проти» - 5, «утримались» - 13
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть ще пропозиції.
ВИСТУПИЛИ: Годунко В.С. – депутат міської ради.
Ще у нас було питання на комісії відносно контейнерів. Сказали сорок
дві тисячі сім контейнерів. Подивилися, пару місяців назад були контейнери
по п’ять тисяч, тепер сім. Сергій Васильович, поясніть, будь-ласка, чого вони
за пару місяців так піднялися в ціні.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Валентина Степанівна, шановні депутати, я вам скажу так, що сорок
дві тисячі це не означає, що тільки сім контейнерів. На день укладання
договору ціна може бути різна. Можливо купиться і вісім контейнерів, а
можливо сім кубових, а декілька менших. Розумієте, завжди так робилося.
Або сім оцинкованих, а один фарбований. Ми так робили тому, що все
прив’язано до курсу євро і долара. Тому, що всі контейнери в Україні
виготовляються з польсько-чешської штамповки. Вони в Україні тільки
варяться і цинкуються. І я давав голові, заступнику пару підприємств, які
займаються виробництвом контейнерів. Не продажем, а виробництвом і
продажем. Ми рахуємо все-таки контейнер з вартістю доставки. Бо можна
купити контейнер у Луцьку, Львові дешевше, а хто вам привезе. У Луцьку є
таке підприємство «Укрресурс», вони цинкують їх у Сарнах. У них дешевше,

чому дорога дорожча, самі розумієте, хоч якість їх гірша, ніж Львівські. «Еко
–Львів» трішки дорожче, але привезти зі Львова знову дорожче, якби це була
фура, а фура це сорок контейнерів, то інша ціна, і інша доставка.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Все, я зрозуміла.
Микульський Б.М. – міський голова.
Всім ясно. Ми це питання вивчали.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Ще була моя пропозиція по відсіву на комунальну службу міста.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Віталій Сергійович, я озвучу. У п. 1.1.2. додати фінансування на п’ять
тисяч гривень. Це якраз по 40 гривень тонна, десь 120 тон.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Це програма, давайте добавимо п’ятнадцять тисяч. Юрій Аркадійович,
там у програмі п.1.1.2. «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» стоїть
408,5 добавляємо сюди 15 тисяч. Або добавимо 12 тисяч, щоб було кругле
число.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Віталій Сергійович, кажіть голові комісії чітко свої зміни, щоб вона
записала.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Пункт 1. «Благоустрій та санітарна очистка міста». Підпункт 1.1.2.
«предмети, матеріали, обладнання та інвентар» до суми 408,5 добавляємо 12
тисяч. І до пункту 1.1.3. «оплата послуг» до 97 тисяч добавити 20 тисяч. І
відповідно зміниться всього обсяг фінансування.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Дозвольте мені апелювати до Віталія Сергійовича, як можна робити
дороги з відсіву. Може, давайте шукати кошти, можливості.
Столярець С.В. - депутат міської ради.
Цей кусочок асфальту це півмільйона.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Мусимо шукати, а що робити.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Голосуємо за пропозицію Андрусенка В.С.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, є пропозиція проголосувати за даний проект
рішення із змінами і доповненнями в цілому. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №116 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дубровицької міської ради
№78 від 20 січня 2016 року «Про міську програму розвитку та
удосконалення організації харчування у дошкільних навчальних
закладах м.Дубровиця на 2016 рік».
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Позаминулу сесію ми приймали зміни до програми розвитку та
удосконалення організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах м.Дубровиця на 2016 рік. Змінили відсоток і термін до кінця року, а
«фінансування» останню колонку ні. Тобто не було підтвердження у
програмі суми фінансування. Ми до кінця року прорахували і пропонуємо
вам затвердити ці суми.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Якщо питань немає, прошу вас проголосувати за
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №117 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень та змін до рішення міської ради
від 25.12.2015р. №66 «Про затвердження міської Програми розвитку
земельних відносин на території Дубровицької міської ради на 2016
рік».
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

У зв’язку з необхідністю проведення робіт із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у комунальну власність та розробку планів
детального планування даних земельних ділянок необхідно передбачити
кошти. Тому прошу підтримати дані зміни. Загальна сума 72 тисячі гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Я прошу підтримати, бо це важливе питання
для розвитку міста. Прошу голосувати за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №118 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради №71 від 25
грудня 2015 року «Про міську Програму розвитку фізичної культури і
спорту в м.Дубровиця на 2016 рік».
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Пропонуємо внести зміни у дану програму: слово «Горинь» замінити
на слово «Дубровиця» і виділити одну тисячу гривень на гру. Команда
сказала, що їздитиме на ігри своїм транспортом. Порошу підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я вам коротко розкажу. Звернулася до нас команда 28 молодих хлопців
вік від 1984 року до 1998 року народження. За рахунок благодійних коштів їм
закуплена форма. Хлопці бажають грати, бажають боротися. І ми пропонуємо
одну тисячу на матч. Ми не будемо шукати транспорт. Я прошу підтримати.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлови, ми форму їм купили буквально у минулому році. У
них ще одна форма є?
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, ще одна. У старій формі будуть грати, коли дощ. Дві форми буде.
Я прошу підтримати дані зміни. Проект рішення вам розданий, прошу
голосувати за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №119 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення Дубровицької
міської ради від 22 червня 2012 року № 536 «Про затвердження
Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та
пропорції її розподілу».
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Шановний головуючий, шановні депутати, пропонуємо до вашого
розгляду проект рішення. Це рішення запропоноване з метою приведення
рішення Дубровицької міської ради від 22 червня 2012 року № 536 «Про
затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та
пропорції її розподілу» до норм чинного законодавства. Ми пропонуємо
доповнити Методику пунктом 14: «Оцінка вартості майна, яке передається в
оренду, здійснюється оцінювачем, визнаним таким на підставі Закону
України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні”. Оцінка об’єктів оренди проводиться з метою
визначення вартості таких об’єктів для відображення її в договорі оренди та
використання під час розрахунку орендної плати. Незалежна оцінка вартості
об’єкта оренди проводиться за рахунок коштів орендаря (переможця
конкурсу або єдиного заявника, з яким буде укладено договір оренди).
Оцінка обов’язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед
продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент
продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була
проведена більш як три роки тому. Послуги з проведення незалежної оцінки
вартості об’єкта оренди не підлягають відшкодуванню орендодавцем. Звіт
про незалежну оцінку обов’язково рецензується». Також доповнити
Методику п.15: «Орендна плата враховує плату за користування
приміщеннями загального користування (коридори, туалети та ін.)». Також
частину 3 Приміток Методики викласти в такій редакції: «За рішенням сесії
Дубровицької міської ради, за погодженням з комісією для підприємств,
установ та організацій, які мають важливе соціальне значення для
територіальної громади м.Дубровиця може бути встановлений інший розмір
орендної ставки, ніж передбачений цією Методикою». А також виключити
абз.4 п.9 Методики. Так як він суперечить нормам статті 11 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна». Затвердити звіт про
результати періодичного відстеження і контроль покласти на комісію. Ми з
комісією з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і хорони
громадського порядку, регуляторної політики розглядали цю методику. І
голова вам доповість, які є зміни і доповнення.
ВИСТУПИВ: Яцковець П.Л. - депутат міської ради.
У самій назві рішення потрібно внести слово «доповнень», оскільки в
рішенні не тільки є зміни, а і доповнення. Також доповнити пункт 4 додатку
2 до Методики підпунктом 5: «торгових павільйонів».

Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
У частину третю в примітках внести зміни: написано «за рішенням сесії
Дубровицької міської ради, за погодженням з комісією», комісія пропонує
«за рішенням сесії Дубровицької міської ради» без погодження з комісією.
Щоб погоджувала сама рада, який розмір встановлювати річної орендної
ставки. Ще пропонуємо дописати «затвердити звіт і опублікувати його на
сайті». Отже, четвертий пункт буде виключити абз.4 п.9 Методики. П’ятий
доповнити пункт 4 додатку 2 до Методики підпунктом 5: «торгових
павільйонів». Контроль доручити постійній комісії з питань бюджету,
фінансів та податків.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання? Прошу голосувати за даний проект
рішення із змінами і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №120 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки орендної плати за користування
комунальним майном Дубровицької міської ради.
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Це продовження попереднього питання по методиці. У нас є тільки
чотири орендарі. Це державні установи, яким ми надаємо приміщення в
оренду. І в зв’язку з тим, що в них закінчуються договори, пройшло три роки,
зробили нову грошову оцінку на ці всі об’єкти, і дуже великі суми їм вийшли
платити за оренду. Тому на комісії з питань бюджету, фінансів та податків ми
розглядали це питання, щоб зменшити їм орендну ставку, встановити їм
чіткий відсоток. Таїса Володимирівна скаже, який відсоток кому встановили.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. - депутат міської ради.
У нас найбільш спірне було питання за Головне територіальне
управління юстиції у Рівненській області (загс). У них велика площа і
виходить дуже велика оренда. Їх нікуди в місті не перенесеш. Це такий зал,
який потрібний для міста, то ми пропонуємо їм встановити 2%.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, Головному територіальному управлінню юстиції у Рівненській
області (загс) – 2% а всі решта 3%.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.

Богдан Михайлович, я думаю, що з приміщення ЗАГСу дуже гарно
було б зробити сесійну залу для депутатів, а ця зала для виконкому.
Микульський Б.М. – міський голова.
А ЗАГС куди? Зараз закінчується піст. Ми як почнемо щось робити, а
тут весілля.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, запитань немає?
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Ще до нас звернулися управління агропромислового розвитку
Дубровицької РДА, що вони уже відділ, а не управління. То по тексту слово
управління замінити на відділ.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення із змінами і доповненнями
в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №121 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії із забезпечення
реалізації прав мешканців гуртожитків.
Доповідала: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть?
ВИСТУПИВ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене тільки редакційно. У комісії напроти Краглевича Віктора
Васильовича та Соловей Ірини Тимофіївни дописати за згодою. Оскільки
вони не є працівниками міської ради.
Микульський Б.М. – міський голова.
Більш немає запитань, доповнень? Прошу голосувати за даний проект
рішення за онову і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №122 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від
15.12.2015р. №26 «Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік».
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Прошу внести доповнення до плану регуляторних актів. Додати пункт
8 «Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок
громадянам для будівництва
і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд» в додаток №1. Цей регуляторний акт дасть
нам можливість урегулювати порядок надання земельних ділянок
мешканцям м.Дубровиця. Щоб це було прозоро. Це порядок роздавався
депутатам для ознайомлення місяць тому. Просимо підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це дуже важливе питання. Тому, що у Дубровиці землі лишилося дуже
мало. І щоб не приймалося рішення як-небудь, ми повинні створити комісію,
яка повинна вивчати кожне питання, кожну ділянку. І тоді у нас не буде
проблем. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основі і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №123 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.
Пропонується спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по
загальному фонду міського бюджету у сумі 1 451 000 грн. а саме :
- надання іншої субвенції з міського бюджету районному бюджету у
сумі 87 000 грн. для погашення заборгованості за виконані роботи по
капітальному ремонту вул. У. та А. Гольшанських в м. Дубровиця;
- надання іншої субвенції з міського бюджету районному бюджету у
сумі – 40 000 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво спортивного комплексу по вул. Червоного Хреста, 25 в
м.Дубровиця;
- поточний ремонт приміщення міської ради – 50 000 грн.;
- утримання дошкільних навчальних закладів міста – 355 000 грн., в т.ч.
на проведення капітальних ремонтів – 227 350 грн.;

- фінансування Програми розвитку та удосконалення організації
харчування у дошкільних навчальних закладах м. Дубровиця – 135 000 грн.;
- фінансування Програми реформування і розвитку житлово комунального господарства – 686 100 грн.;
- фінансування Програми розвитку культури в м.Дубровиця – 5 900
грн.;
- фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Дубровиця - 10 000 грн.;
- фінансування Програми розвитку дорожнього руху - 10 000 грн.;
- фінансування Програми розвитку земельних відносин - 72 000 грн.
У мене все.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, у нас на комісії з питань бюджету, фінансів та
податків по деяких питаннях по різному проголосували. Я зараз по кожному
питанню буду говорити і будемо приймати рішення. Перше питання надання
іншої субвенції з міського бюджету районному бюджету у сумі 87 000 грн.
для погашення заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту.
По цьому питанню ми вже раз давали кошти, це було 100 тисяч гривень 25
грудня минулого року. Це вже тоді було спірне питання, бо вони просили 187
тисяч гривень, ми тоді не хотіли давати взагалі, але вирішили, що 100 тисяч
дамо, а 87 тисяч щоб знайшла районна рада. Я хочу так сказати, що міська
рада не виступає замовником цієї дороги, і ті спірні питання, які є в автодорі,
вони повинні вирішувати в правовому колі. Я, наприклад, проголосувала
проти того, щоб давати 87 тисяч гривень. Яка фірма, хто робив ту дорогу, ми
не знаємо, бо це не наше питання. Нехай вирішують. Ми їм тоді 100 тисяч
гривень дали, а 87 тисяч як зараз депутати вирішать. Це вже на розгляд
депутатів. Я, наприклад, проти давати ці гроші. Я дуже довго обмірковувала
це питання, чому ми тоді дали 100 тисяч гривень, тоді УНП всі
проголосували проти, і вони правильно зробили. Нам є куди діти ці гроші.
Микульський Б.М. – міський голова.
У вас тільки одне це зауваження ?
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ні, є ще.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Давайте, можливо, будемо голосувати за кожні зміни, щоб не
затягувати час.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, є пропозиція проголосувати за даний проект
рішення за основу. А потім будемо за кожну зміну окремо. Прошу
голосувати.

ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Моя пропозиція: вилучити з проекту рішення надання іншої субвенції з
міського бюджету районному бюджету у сумі 87000 гривень. Ми не є
замовником цих робіт і нехай автодор в правовому полі вирішує свої
питання. Я так вважаю. Ми 100000 гривень дали, нехай районний бюджет
шукає ці кошти. Якби ми були замовниками цих робіт, то, можливо, ми були
б відповідачами.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я на комісії голосувала за те, щоб надати цю субвенцію тому, що у
минулому скликанні я як депутат і Кухараць писали депутатський запит, щоб
зробили цю вулицю. Ця вулиця зроблена, тому я голосувала, щоб повернути
ці кошти.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Це з початку було за кошти районного бюджету, а зараз виходить за
власні кошти.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте по цьому питанню я поставлю на голосування. Яке рішення
депутати приймуть, таке рішення і буде. Ставлю на голосування: хто за те,
щоб вилучити з проекту рішення надання іншої субвенції з міського бюджету
районному бюджету у сумі 87000 гривень для погашення заборгованості за
виконанні роботи по капітальному ремонту вул. У. та А.Гольшанських в
м.Дубровиця. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-10, «проти» - 4, «утримались» - 8
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є інші доповнення? Є ще доповнення?
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ще просить на капітальний ремонт Ялина Олександрівна. Наше
рішення комісії було таке, що Ялина Олександрівна прозвітує і, якщо буде
все добре, то тоді надамо.
Микульський Б.М. – міський голова.

Там не тільки Ялина Олександрівна просить. Ми виїжджали туди
комісійно. Ми дивилися, що потрібно там зробити. По утепленню садка там
проведена велика робота, залишилося дві спальні для дітей і ігрові кімнати,
два крила. Це невеликі гроші. Вони просили набагато більше. Але ми
подивилися, якщо спальня для діточок, то щоб вона тепла була. Тут є
пропозиція, щоб виділити. Ми з вами, і міська рада, і депутати, повинні
контролювати. І зараз, я так думаю, що питань не буде. Якщо у нас
наладиться робота контролю, то й запитань не буде. Це ж для дітей робимо,
розумієте. Зараз літо, зробимо. Все рівно іде до зими. Контроль за нами
залишається. Я запрошую всіх депутатів, громадськість контролювати кожну
копійку. Прошу, Віталій Сергійович.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, у мене така пропозиція, ми тільки що
проголосували за 87000 гривень, я прочитав тут: надання іншої субвенції
40000 гривень на стадіон. У мене пропозиція така, давайте ці 87000 гривень
розділимо пополам сорок сім тисяч дамо на дороги, а сорок тисяч на стадіон.
Хай районна рада хоч сорок тисяч знайде.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У мене інша пропозиція. На безпеку дорожнього руху всього десять
тисяч. Це вже схема буде затверджена.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Це виготовлення схеми як передбачено програмою.
Столрець С.В. - депутат міської ради.
Шановний пане голово, шановні депутати, ми недавно проголосували
за зміни до програми по дорозі на вул.Артеменка. Нам потрібно знайти
кошти, десь їх забрати. У програму ми внесли ремонт дороги, але гроші ще
не найшли.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила ще одна пропозиція щодо надання іншої субвенції з
міському бюджету районному бюджету у сумі 47000 гривень замість 87000
гривень.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я ще раз хочу сказати. Шановні депутати, ці гроші як хтось десь там у
нас поза кулуарами просить, треба нам самим подумати, що колись прийде
перевірка і запрацюють контролюючі органи, і це питання перевірять.
Потрібно перш за все подумати за себе і хто за це несе відповідальність. У

правовому колі нехай вирішують ті, хто заключив договір. Прошу, депутати,
ще раз подумайте.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила одна конкретна пропозиція щодо надання іншої субвенції з
міського бюджету районному бюджету у сумі 47000 гривень замість 87000
гривень. Ставлю на голосування. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-17, «проти» - 2, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, що пропозицій більше не має.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, поточний ремонт приміщення міської ради 50000
гривень, що плануєте зробити. У минулому році виділяли 60000 гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
У минулому році виділяли 60000 гривень і не використали їх. Ви
зайдіть у земельний відділ до нас, побачите, що ні підлоги немає, нічого, все
розбито. Навіть у міського голови у кабінеті, починаючи від дверей,
потрібний косметичний ремонт. І вхід у міську раду. Також робимо кабінет
для приписки-виписки населення.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Друга пропозиція у мене. У фінансуванні програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства іде сума, а потім в тому числі
на капітальні видатки поповнення статутного фонду для КП
«Будинкоуправління»
42000,00 грн. написати, на що, на придбання
контейнерів, цільове використання. І по КП «Міськводоканал» так само
розписати повністю суму.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
У п’ятому додатку розписано.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Ні, в рішенні, давайте зробимо так, щоб було цільове використання
коштів.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
А сорок тисяч куди ми направляємо, чи залишаємо?

Столярець С.В. - депутат міської ради.
Комунальній службі на дороги.
Микульський Б.М. – міський голова.
На дороги нам не вистачає.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Зараз сорок тисяч добавляємо, то потрібні зміни до програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я прошу тишини. Прошу Велика І.С.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Якщо додаємо сорок тисяч, то я пропоную зміни до програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, у нас процедурне питання. У нас вивільнилося
сорок тисяч гривень, ми їх передаємо на комунальну службу, на дороги. Щоб
внести їх, нам потрібно внести зміни до програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства. Я пропоную зараз питання бюджету
припинити і вернуться до програми реформування і розвитку житловокомунального господарства, внести у програму зміни, а потім повернутися до
цього питання.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Ми ж внесли зміни. Тридцять тисяч ми внесли.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У нас сорок тисяч вивільнилося.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Десять тисяч буде в залишку.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ставлю на голосування щодо повернення до питання 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».
Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-5, «проти» - 4, «утримались» - 13
Микульський Б.М. – міський голова.
Продовжуємо про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. Які
ще будуть зауваження? Немає зауважень, то прошу голосувати.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
А голосували за мою пропозицію, щоб розписати капітальні видатки
поповнення статутного фонду для КП «Будинкоуправління» і КП
«Міськводоканал», цільове використання.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Ні, не голосували.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
То давайте проголосуємо.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович, ваше конкретне питання.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У пункті «фінансування» програми реформування і розвитку житловокомунального господарства сума залишається без змін, далі іде «в тому числі
на капітальні видатки поповнення статутного фонду для КП
«Будинкоуправління» написати на придбання контейнерів для збору твердих
побутових відходів – 42000,00грн., КП «Міськводоканал» так само розписати
повністю суму. Визначити цільове використання коштів.
Микульський Б.М. – міський голова.
Хто за пропозицію депутата Андрусенка В.С. прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-11, «проти» - 3, «утримались» - 8
Микульський Б.М. – міський голова.
Що ще Сергій Васильович.
ВИСТУПИЛИ: Столярець С.В. - депутат міської ради.
Пане голово, шановні депутати, Віктор Васильович, ви як голова
постійної комісії, ми це питання обговорювали на комісії. Мене як керівника
завжди це обурювало і зараз обурює: 107 тисяч дотація міськводоканалу,

знову 600 тисяч у бюджеті розписано на рік і 107 даємо. Я не розумію,
скільки можна дотувати підприємство. Це не капітальні видатки, а це гроші
на зарплату, ПДВ, єдиний соціальний. Мені як депутату, керівнику це
незрозуміло, 1 мільйон в рік ми дотуємо водоканал.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович, найближчим часом ми будемо заслуховувати
директора КП «Міськводоканал» і ми розберемося куди, ідуть гроші. Але на
даний час нам потрібно зберегти підприємство. Так стоїть питання. Якщо
потрібно буде приймати якісь кардинальні рішення, будемо приймати.
Контроль за цими грошима буде дуже жорсткий. Але якщо у нас на очисних
зараз насос перегорить, то все місто буде ви знаєте у чому. То тоді буде
пізно. Слухаю конкретно пропозицію.
Столярець С.В. - депутат міської ради.
Я не проти підтримки водоканалу. Я за те, щоб двадцять мільйонів дати
на водогони, каналізацію, обладнання, основні засоби. Я проти ін’єкцій,
дотацій, розумієте. Я проти цього, розумієте. Просто приходиш у колектив
після сесії і всі питають, а що водоканалу стільки-то. І всі кажуть, то ми
йдемо додому взагалі. Ми зранку до ночі пахаємо, заробляємо, виживаємо.
Всі податки платимо, жодної копійки заборгованості. А там не хватає, на, не
хватає, на, не хватає, на. Скільки ще треба.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми це приймемо до відома. Я думаю, більше питань немає.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Яка сума осталася. Скільки зняли з бюджету: 40 тисяч чи 10 тисяч.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Зняли 40 тисяч гривень.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
А куди їх діли, лишаємо в залишку.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ніде ще не діли.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
30 тисяч на програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства, а 10 тисяч у вільному залишку.
Микульський Б.М. – міський голова.
30 тисяч гривень на комунальну службу, а 10 тисяч гривень у вільному
залишку. Прошу голосувати за дану пропозицію.

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Тоді я оголошу зміни: програма реформування і розвитку житловокомунального господарства 716100 грн., і загальна сума видатків буде
1441000 грн., залишається 10000 гривень. А там, де субвенція з міського
бюджету районному бюджету у сумі 87000 гривень змінили на 47000
гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому із змінами і
доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №124 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування
земельними ділянками в межах м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам роздано, голова комісії оголосить про рішення
комісії по даному питанню.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Комісія вирішила підтримати проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія прийняла рішення підтримати. Які будуть
доповнення, пропозиції.

запитання,

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене була пропозиція. Написано: підприємство райспоживспілки
«Дубровицького заготівельно-виробничого об’єднання». А через один пункт
підприємство райспоживспілки «Дубровицького районного заготівельновиробничого об’єднання». Де правильно.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Потрібно районного.

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Значить добавляємо районного.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це технічна помилка, добавляємо районного. Більше немає пропозицій,
доповнень? Немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основі і
в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №125 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Ця документація розроблена і пройшла реєстрацію в ДЗК, дані земельні
ділянки. Єдине, що в проект рішення на сайті були відсутні два останні
пункти. Якович доповість.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Бернацький Володимир Петрович і Бондарчук Віктор Васильович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це добавляється Бернацький Володимир Петрович і Бондарчук Віктор
Васильович. Так?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Рішення комісії вилучити другий пункт з додатку до рішення на
доопрацювання.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Я б пропонував би виключити пункт 5 з додатку до рішення
Турумкулов Марат Турарович.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Стосовно Турумкулова Марата Тураровича є проектна документація.
Дана документація пройшла державну землевпорядну експертизу.
Зауваження були виправлені, якщо депутати хочуть перевірити, будь ласка.
Ми це на комісії обговорювали.

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Я просто поясню свою думку, чого виключити. Турункулов є офіцером,
коли почалися події в АТО, він втік у Росію. Сказав, що не признає Україну.
Розумієте, а ми тут думаємо, де атошнікам взяти ділянки.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Проект рішення є, заява громадянина є, документація виготовлена
відповідно до діючого законодавства. Або голосуємо, або не голосуємо.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
У мене також є пропозиція не виключати моє питання. У нас є
депутати і я хотіла б з’ясувати це питання на сесії. Ми сьогодні за це
говорили, але я все-таки передумала. Скільки це може продовжуватися,
немає причин і підстав виключати його сьогодні.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Я скажу, чому дане питання пропонується виключити. На комісії ми
озвучували. Так як поступило звернення громадян по вулиці Макарівській
щодо затвердження проекту землеустрою Петрушко Тамари Василівни, там
підписи більше як двадцяти чоловік і громада просить призупинити.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
От дивіться, у 2014 році надали рішення на земельну ділянку. До цього
у мене там був наданий дозвіл на гараж, будівництво. Сама земля не була
узаконена. Прийшли, дали штраф за незаконне займання земельної ділянки.
Цей штраф я оскаржила у суді. Потім написала, щоб узаконити землю на
гараж, депутати не проголосували. Знову оскаржувала у суді. Рішення суду
було таке, що там не можна будувати гараж, там можна будувати будинок,
під забудову будинку. Щоб було зроблено розпланування по вісім соток і
людям можна узаконювати землю. Не під гаражі, а під будівництво. Почала
оформляти документи на земельну ділянку. Вже все зробила як потрібно,
принесла документи в земельний реєстр, присвоїли кадастровий номер, не
можна, бо водне плесо. Куди дивилися, що водне плесо. Поміняли на сусідню
ділянку, де зараз ці люди, вже не можна, бо там люди. Вибачте мене, це
самозахват землі. Ви будете цим людям надавати узаконювати цю землю. Не
будете. Все рівно раніше чи пізніше ви будете цю землю роздавати, бо вона
по генплану під забудову будинків. Скільки можна отак пинати. Я третій чи
четвертий раз уже виготовляю земельну документацію. Раз на гараж на себе,
два на гараж на чоловіка, три на земельну ділянку проект зробила, чотири
вже поміняли на другий. Люди добрі, я викинула купу грошей, я що не
людина, чи це якесь замкнуте коло. Чи то якась така земля, що її по закону
ніяким чином не можна узаконити. Не можна так знущатися з людини. Мені
її надали у 2014 році, так як я маю дитину інваліда ЧАЄС. Про що тільки що

говорилося, що будуть видаватися до Дня Чорнобиля. У мене є все
погоджено з сусідами, причин для того, щоб мені відмовляти, немає. Є купка
людей, вибачте, 20 чоловік, там в одному будинку 120 квартир, у другому 80
квартир, чому саме ці 20 людей зайняли незаконно землю. Там були
сарайчики на моїй земельній ділянці, з тими людьми рахуються, які заяву не
писали ні нащо. Я вже намагаюся узаконити три-чотири роки і не можу цього
зробити. Що це таке. У нас в Україні є законодавство чи його немає.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Тамара Василівна, маючи дитину інваліда ви маєте дуже великі пільги
і права. Давайте захистимо цю дитину. Інвалід ЧАЄС. 30 років Чорнобилю.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Я вже пропонувала цим людям перейти на мою ділянку, яка не
узаконена, там гараж. Там можна три їхні сараї перенести на цю ділянку.
Кажу, беріть моє, а я вже там узаконю.
Микульський Б.М. – міський голова.
Тамара Василівна, ви все сказали. Я вас підтримую, я вашу ситуацію
прекрасно знаю. Я вам розкажу, ситуація така: виїжджали ми на місцевість,
ми погодили з людьми. З людьми ми знайшли компроміс. Це для нас був
хороший результативний день. На другий день Тамара Василівна поміняла
своє рішення. Через пару днів люди взнали, що ви своє слово не стримали, і
люди прийшли сюди. Як ви кажете, 15-20 чоловік. Відповідно і сьогодні ми
збиралися вирішили компромісне рішення, що сьогодні не будемо приймати
ніякого рішення, зберемося: Сімаченко, наш земельний відділ, представник
від земельної комісії, наприклад, Василь Валентинович, сядемо і
продумаємо, як вийти з цього положення. Ви розумієте, що таке сваритися з
людьми, тим паче це 20 чоловік. Це з однією людиною можна сваритися
цілий рік. Але це ж група людей. І ми пішли на цей компроміс сьогодні в
обід. Зараз ви знову міняєте рішення.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Мені запропоновано знову на тому самому водному плесі. Це ж також
не правильно. Мені тільки-но не дали на цьому водному плесі. Тепер мені
уже потрібно засипати це водне плесо і мені вже мають дати на тому
водному плесі. А потім скажуть, що знову щось не так. Скільки ж вже можна.
Я з Сімаченком розмовляла по телефону, і він мені говорить, що не можна
так зробити, не можна на тому водному плесі надати. Якби було б
запланована десь в іншому місті, а не на водному плесі. Де я візьму такі
кошти, щоб засипати це водне плесо.
Микульський Б.М. – міський голова.

Ситуація буде наступна, якщо сесія зараз не проголосує, то у вас буде
шанс через суд добитися відповідної справедливості. Якщо сесія проголосує,
значить тоді так і буде.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, Тамара Василівна, прошу уваги. Ставлю на
голосування проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність громадянам в м.Дубровиця» за
основу, прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до пункту другого додатку до рішення - Петрушко Тамара
Василівна. Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань земельних
відносин та охороні довкілля про виключення пункту другого з додатку до
рішення - Петрушко Тамара Василівна. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-0, «проти» - 16, «утримались» - 5, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.
Пропозиція Андрусенка вилучити пункт п’ятий з додатку до рішення Турумкулов Марат Турарович.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, про вилучення пункту п’ятого з додатку до рішення
- Турумкулов Марат Турарович. Шановні депутати, Таїса Володимирівна, ви
готові. Ще раз оголошую виключити пункт п’ятий з додатку до рішення Турумкулов Марат Турарович про затвердження проектів землеустрою.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-13, «проти» - 0, «утримались» - 9
Шум в залі.
ВИСТУПИЛИ: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Так було дві пропозиції: вилучити пункт 2, друга пропозиція поступила
від Андрусенка вилучити пункт 5.
Шум в залі.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Депутати не зрозуміли питання. Хочуть переголосувати.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Депутати не знають, як проголосувати, вони не знають як.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Задайте питання,що незрозуміло.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Як, що незрозуміло.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Щоб вилучити «Турумкулов» потрібно було казати за.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Там розроблений проект землеустрою, пройшов державну
землевпорядну експертизу. Це технічне питання, затверджуємо чи не
затверджуємо. І зараз пропозиція Сергія Васильовича про те, що це питання
на до вивчення, 5 пункт просто вилучити з додатку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович, ще раз повтори. Я думаю, що всі зрозуміли, але ще
раз повтори, чому ми знімаємо п’ятий пункт.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Віталій Сергійович, а не Сергій Васильович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так ще раз повтори голосно і зрозуміло.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене пропозиція пункту п’ятий з додатку до рішення виключити на
довивчення.

Микульський Б.М. – міський голова.
Кому не ясно. Віталій Сергійович, що ми будемо вивчати.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
На тій землі, прозвучало серед депутатів, є декілька земельних ділянок.
Депутати не знають, ми хочемо довивчити, комісійно виїхати, можливо
земельна комісія, залученням депутатів від фракцій і довивчити це питання.
Тому моя пропозиція зняти його з порядку денного.
Микульський Б.М. – міський голова.
Вилучити пункт 5.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, поступила пропозиція про вилучення пункту
п’ятого з додатку до рішення у зв’язку з потребою вивчення цієї земельної
ділянки. Прошу голосувати. У зв’язку з тим, що деякі депутати не зрозуміли
цього питання, є пропозиція переголосувати. Так, прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-15, «проти» - 0, «утримались» - 7
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення із
змінами і доповненнями в цілому.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
У додатку до рішення пункт два ми лишили, пункт п’ять ми зняли, і
добавили два пункти в кінці. Зрозуміло всім.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, добавили Бернадцький і Бондарчук. Другий залишили, п’ятий
вилучили, і два добавили. Прошу голосувати за даний проект рішення в
цілому із змінами і доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №126 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр.Васильєву А.А. по
вул.Гагаріна,29а в м.Дубровиця.

Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення у вас є. Є звіт про експертно-грошову оцінку, є
вартість, є умови продажу вказані. Комісія вважає підтримати дане питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є доповнення, зміни? Прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №127 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки ДП «Споживач» СП
«Дубровицький коопунівермаг» по вул.Миру,61.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це магазин напроти «Млина», біля старого банку. Є звіт про експертногрошову оцінку, є вартість, є умови продажу.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є запитання?
ВИСТУПИЛИ: Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
От ми продаємо цю земельну ділянку, ми продали вже в центрі міста
земельні ділянки. І бачимо, що вони строять, ці мафи, хто як хоче, так
строять.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Там взагалі ще нічого не зроблено.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Я хочу, щоб не було прицидента надалі. Там будочка, там ще щось. Ми
зараз нічого не можемо зробити. Побудували і все.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Якщо ділянка, наприклад, в приватній власності, встановлення будьяких об’єктів все рівно потребує погодження з органом місцевого
самоврядування.

Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Людина сама собі заказує експертизу, експерт сам собі встановлює ціну
і сам в себе купляє. Розумієте, на сьогоднішній день ми продаємо соту за
шість тисяч гривень. Ринкова ціна в центрі не менше тисячі доларів, це 25
тисяч гривень. Це ми задарма. Який у нас бюджет. Немає у нас бюджету в
місті. Ми задарма продаємо. Що ми робимо, люди добрі. Він сам собі
експертизу замовляє, сам собі встановлює ціну, і сам в себе купляє.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Віктор Васильович , ми це питання нам своїй комісії ще, напевно, в
грудні чи січні піднімали. Щоб розробить положення. Але положення це
регуляторний акт, який потрібно розробляти дуже довго. А людям вже
потрібно. Якщо ми на тій сесії дали, то як ми на цій сесії не дамо.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Віктор Васильович, ви хочете наповнення бюджету, але реальних
кроків не робите.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Хто вам казав, я все розробив, я вас пресував п’ять років.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Я до чого веду. Ви бачите, що проходить від сесії до сесії пів року.
Людина поки зробить ці документи, проходить навіть вся каденція. Якщо
взяти від нуль до кінця. Якщо, наприклад, людині не дати документи на
землю, він стоїть не розвивається, чекає. Не надходить плата до міста і
питаємо, де гроші. Навіщо нам чекати ще п’ять років, коли ми сьогодні
отримуємо гроші, а завтра отримуємо земельний податок. І далі розвивається
місто.
Шум в залі.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Данилівна, я хотів спитати, а на якому етапі положення, про яке ми
говоримо з жовтня чи листопада місяця.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Положення щодо порядку продажу земельної ділянки на підставі
експертної оцінки взагалі не можливо. Тому, що дане положення у нас
повинно бути в тому випадку, коли у нас є сертифіцирований спеціаліст.
Про що ми говорили раніше. Розумієте, ні я, ні ви не можете встановити
вартість.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Так, є дві пропозиції. Одна пропозиція-затвердити, друга пропозиціяпроти. Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.
Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №128 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки ДП «Споживач» СП
«Дубровицький коопунівермаг» по вул.Шевченка, 70-б.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це 10 магазин по вулиці Шевченка. Є у вас проект рішення, є звіт. Звіт
пройшов рецензію. Є умови продажу. Комісія земельна підтримала.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання, доповнення? Немає. Прошу голосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому. Вийшов депутат Ляшенко
Микола Миколайович.
ВИРІШИЛИ: рішення №129 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки ПСК «Дубровицька
райспоживспілка» по вул.Миру,7.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це магазин «Вопак». Є звіт, рецензія, ціна, умови продажу. Проект
рішення вам розданий. Комісія земельна підтримала.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиції? Немає. Прошу голосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №130 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-16, «проти» - 0, «утримались» - 5

Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки ПСК «Дубровицька
райспоживспілка» по вул.Краєзнавців,3
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це адмінприміщення ПСК «Дубровицька райспоживспілка», 191
квадрат. Є у вас звіт. Є ліцензія, прошу проголосувати. Комісія земельна
підтримала.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Немає. Прошу голосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №131 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки Ващишиній Н.Л. по
вул.Залізнична,29.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це магазин «Сова». Є у вас звіт, рецензія. Єдине, що на комісії в
протоколі внесли зміни: не писати фізична особа підприємець. Тому, що
завтра ця людина може не бути підприємцем, а продаємо громадянину. То по
тексту вилучити слово ФОП. І в назві, і в самому тексті. З цими змінами
прошу підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Немає. Прошу голосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №132 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, перерва до 18год.15хв.
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до 21 питання. Відсутній Ляшенко Микола Миколайович,
а решта всі є.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Рівнеобленерго» на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду по вул. Нагоранська в м.Дубровиця
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
ПАТ «Рівнеобленерго», Нагоранська-це їхня підстанція 28 квадратів.
Вони просять дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення. На
земельний комісії ми дане питання обговорили, єдине , що в проекті рішення
на сайті не було вказано вулиця Нагоранська. Прошу з цим доповненням
проголосувати в цілому.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Немає. Прошу голосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №133 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це ми зараз вносимо пропозиції про перелік земельних ділянок які
можуть бути виставлені на земельні торги аукціон. Чи по продажу права
власності, чи по поводу права оренди. Це пізніше ми озвучимо. В проекті
рішення у додатку написано власність чи оренда. Зараз ми не встановлюємо
чи на правах оренди ми будемо продавати, чи ні. Ми просто затверджуємо
перелік тих земельних ділянок, які можливо будуть виставлятися. Земельна
комісія проголосувала за по кожному пункту.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Я так зрозумів, що крім вулиці Набережної це все зупинки.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так, а Набережна-це комунальна власність Дубровиької міської ради,
яка перейшла судом.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.

Чому кругом ми ставимо по 45 квадратів у додатку, а пункт 3 десять
сотих, а пункт 4 шість сотих. Дуже великі площі. У мене пропозиція, якщо це
ідуть зупинки, ставимо по 45 квадратів.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Роз’яснюю депутатам. По Вокзальній 10 сотих тому, що міська рада
вбачає зробити там торговий комплекс, аптеку з зупинкою. Тому для таких
цілей потрібна більша площа. І аналогічно по вулиці Шкільний.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ви знаєте, що цю територію на вулиці Вокзальній, зупинка завжди
заростає. Якщо людина побудує там комплекс і аптеку і заодно буде
автобусна зупинка. І там поворот, то можливо вирівняємо той поворот. Я
думаю, що це буде дуже позитивно, особливо для тієї частини міста. Якщо
знайдеться такий інвестор, який побудує, то це добре, там зараз все заросте а
рубати нікому.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене пропозиція у додатку до рішення у пункті 3 і 4 поставити по 45
квадратів.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо по вулиці Вокзальній ми зменшимо, хто буде купувати ті кущі.
Петро Леонідович, там живе, скажіть будь-ласка.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Там все заросло корчами. І ті корчі неможливо прибрати, вони ростуть
і ростуть. Підприємець прибере. І тим паче, що ми просили аптеку там
зробити. Площа тільки для кіоску аптечного 40 метрів квадратних, а ще
хочемо, щоб магазинчик там був.
Микульський Б.М. – міський голова.
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.
Віталій Сергійович, прошу ваша пропозиція.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.

У мене пропозиція у додатку до рішення у пункті 3 замінити на 0,0045 і
пункті 4 вулиця Шкільна так само 0,0045.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція вулиця Вокзальна замінити 0,10 на 0,0045, і вулиця
Шкільна 0,0640 замінити на 0,0045. Прошу голосувати за дані зміни.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-3, «проти» - 16, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Пропозицій і доповнень немає? Прошу голосувати за даний проект
рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №134 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 2, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дубровицької міської ради
від 17.02.2016р №103.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це рішення, коли ми давали громадянину Гладкому на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок шляхом викупу за
рахунок земель громадської забудови. Єдина тут технічна неув’язка, що
класифікатор цільового призначення необхідно указати в рішенні номер
03.07, у проекті рішення у вас написано. Це технічна помилка.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це технічна помилка. Ми проголосували за це рішення 17.02.2016 року.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, у мене пропозиція просто редакційна. У назві
рішення не писати до пункту першого. Ми це у рішенні пишемо до пункту. А
просто, про внесення змін до рішення такого то.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №135 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1

Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про відміну п.6 додатку №1 рішення Дубровицької
міської ради від 17.02.2016 р. №97.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
У даному рішенні у пункті 6 було надано дозвіл Чайковському Віктору
Олександровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для гаражного будівництва. При оформлені
документів вияснилося, що даний громадянин використав своє право з
безкоштовної приватизації земельної ділянки цього цільового призначення.
Хоча в заяві він написав, що своє право він не використав. Це суперечить
чинному законодавству, тому прошу відмінити даний пункт. Людина має
право повторно звернутися, але уже в оренду.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу голосувати за даний проект рішення за основу
і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №136 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м.Дубровиця, вул.Березова,152а.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
У проекті рішення, що був опублікований на сайті, написано
вул.Березова, 152 без букви а. Прошу внести, що не 150, а вул.Березева, 152а.
Людина розробила проект землеустрою про передачу земельної ділянки в
оренду. Але за цей період до реєстрації цієї земельної ділянки даний
громадянин продав об’єкт нерухомого майна. Виходить так, що новий
власник хоче звернутися до міської ради про отримання даної земельної
ділянки у приватну власність. Але міська рада не може цього зробити, поки
не затвердить проект землеустрою, і не зробить право комунальної власності
на дану земельну ділянку.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
А хто власник?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.

Розробником проекту був Вирва. Отже зміни такі, що вул. Березова,
152а.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Прошу голосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №137 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-17, «проти» - 0, «утримались» - 4
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про виготовлення
проектів
землеустрою
щодо
відведення земельних ділянок у комунальну власність Дубровицької
міської ради.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це перелік тих земельних ділянок, які ми з вами затвердили на початку,
які мають бути продані на земельних торгах аукціоні. А для цього нам
потрібно розробити проекти землеустрою комунальної власності на дані
земельні ділянки.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Урочище «Об’їздна», це що таке?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Це відсуджені паї.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, кому це для сільського господарства.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Комунальна власність, читайте. А в подальшому ми з вами будемо про
це окремо говорити. Для того, щоб приймати в подальшому рішення, нам
зараз потрібно оформити право комунальної власності. Земельна комісія
підтримала. Прошу підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №138 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану
територій.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Згідно закону про містобудування, так як ми передбачаємо ці ділянки
для містобудівних потреб, є необхідність розробки плану детального
планування у зв’язку з відсутністю генерального плану міста Дубровиці. На
кожну діляночку ми будемо розробляти окремо. Ми вносимо зміни до
земельних програм. Там у проекті рішення є у вас громадянин Масюк. Це
приватна земельна ділянка, але він хоче змінити цільове призначення даної
земельної ділянки. Для цього йому так само потрібно розробити план
детального планування. Замовником такої документації може бути орган
місцевого самоврядування. Між Масюком, міською радою і замовником буде
заключена тристороння угода. Тобто, Масюк буде розробляти план
детального планування за власні кошти. А ми наші ділянки за кошти
місцевого бюджету. І ще щодо Масюка, кадастровий номер написано
56218101, а потрібно 5621810100, добавити два нулі. Прошу підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, у кадастровий номер добавляємо два нулі. І прошу голосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №139 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Протосавицькому А.А. на
виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Нова,15.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це територія заводу «Металіст», те, що припиняли право користування.
Протосовицький А.А. викупив об’єкти нерухомого майна і звернувся з
заявою щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою.
Юридична адреса: вулиця Нова,15.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №140 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання
дозволу на виготовлення
проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в межах
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Даний проект рішення розглядався на комісії, і комісія пропонує у
додатку до рішення виключити перший і третій пункт на доопрацювання. У
шостому пункті «Нашора Віталій Костянтинович» замінити на «Садовський
Віктор Павлович», тому, що Нашора Віталій Костянтинович довірена особа
Садовського Віктора Павловича, який є власником об’єкту нерухомого
майна. У проекті рішення було написано «що перебувають у власності», а
потрібно «в межах м.Дубровиця». Отже буде звучати так: «Про надання
дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам в межах м.Дубровиця».
ВИСТУПИЛИ: Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Дивіться, за Ярощук Ніну Петрівну, там провалля, смітник завжди.
Нехай би люди взяли та обгородили і не було б того смітника.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Земельна комісія вирішила, що потрібно вивчити на місцевості дане
питання.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене питання таке, я зрозумів, що тут все стара забудова. Чи є нові,
вільні земельні ділянки.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Єдина вільна це Царик Віра Григорівна.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
То, можливо, варто було надати атошнікам.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Добре знає Сергій Васильович, що це Царик Віра Григорівна, яка уже
двадцять років обробляє цю земельну ділянку. І по сусідству там, хто
обробляв, то вже отримав. І тільки їй не надали. Вона там уже двадцять років
обробляє. У неї син і двоє онуків, троє. Людина там вже потом і кров’ю її
обробила.

Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
А Кузьмич не обробляв і взяв. Нехай поділиться.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, давайте проголосуємо за даний проект рішення за
основу. А потім будемо вносити зміни. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, зараз поступила пропозиція про Ярощук Ніну
Петрівну вул.Миру,149. Ми туди виїжджали, там корисної землі тільки до
дороги, а далі трансформатор. То є пропозиція не вилучати пункт 3 в додатку
до рішення. Отже, зараз голосуємо за виключення з додатку до рішення
пункт перший «Рабешко Михайло Васильович». Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Внести зміни до проекту рішення у додаток. Пункт шість «Нашора
Віталій Костянтинович» замінити на «Садовський Віктор Павлович».
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Тепер проголосуємо за даний проект рішення із змінами та
доповненнями в цілому. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №141 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це технічні документації по встановленню меж земельних ділянок у
натурі на старі земельні ділянки, стара забудова, документація виготовлена.
Комісія підтримала даний проект рішення.

Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №142 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
в
м.Дубровиця,
вул.Грушевського,44.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
На сайті в рішенні було написано про надання дозволу гр.Колоді В.М.
При обговоренні на комісії вирішили вилучити по тексту громадянина
Колоду В.М. Рішення буде звучати так: «Про надання дозволу на
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м.Дубровиця,
вул.Грушевського,44». Бо замовником буде міська рада.
ВИСТУПИЛИ: Гладка Л.М. – депутат міської ради.
А будівля інтернату, взагалі, яка площа.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Яка площа будівлі інтернату, не скажу, не знаю.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Бачу, тут майже 42 сотих, а будівля інтернату там набагато менша.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Дана земельна ділянка в 2013 році оформлялася в комунальну власність
Дубровицької міської ради. Є проект землеустрою, який затверджений. Цю
земельну ділянку визначали депутати на сесії, тобто площу.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Тут майже 42 сотих, я бачу.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Власник об’єкту нерухомого майна звернувся про проведення
експертної оцінки, бо людина хоче викупити. Перепрошую, шановні
депутати. Земельна ділянка визначена. Якщо у когось є якісь сумніви по

даному питанню, будь-ласка, пропозиції. На комісії ми обговорили і комісія
підтримала дане рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть пропозиції?
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Мене цікавить, яка там площа будівлі самого інтернату. Там дуже гарне
місце. Сорок дві сотки дати, це багато.
Микульський Б.М. – міський голова.
На скільки я зрозумів, то це питання потребує вивчення. То є
пропозиція зняти його з голосування. Будуть інші пропозиції.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У нас є порядок денний. Це вже під час голосування визначимося, чи
воно пройде, чи не пройде. Знімати його потрібно було, коли був порядок
денний.
Микульський Б.М. – міський голова.
Тоді голосуємо за даний проект рішення за основу.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Тоді за копійки продали інтернат. Я пам’ятаю, як воно було, за копійки.
А зараз ще сорок одну соту за копійки, то буде вже добре.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція проголосувати за даний проект рішення за основу. Прошу
голосувати.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть пропозиції?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Пропозиція комісії надати дозвіл.
ВИСТУПИЛИ: Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Пропозиція, щоб вивчити, скільки займає площі будівля.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.

Виходить, дві пропозиції: перша від земельної комісії надати дозвіл,
друга від Михайлівни про вивчення даного питання.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Давайте проголосуємо: надати чи не надати.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Шановні депутати, у нас є проект рішення надати.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Давайте, ставте на голосування в цілому, а хто проти, шляхом
голосування визначаться.
Микульський Б.М. – міський голова.
Значить так, поступила пропозиція від Лілії Михайлівни - вивчити
питання.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Ви прийняли за основу, а тепер кажете вивчити, що вивчити.
Шум в зал.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Пропозиція: вивчити, яка площа інтернату. Скільки він там купив
квадратних метрів.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Площа будівлі згідно права власності займає 416,6 квадратних метрів.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Чотири то не сорок.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я прошу депутатів визначитися. Вам озвучили площу. Прошу
проголосувати за даний проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-3, «проти» - 2, «утримались» - 17
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
в
м.Дубровиця,
вул.Воробинська,18-а.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
У проекті рішення на сайті було написано по тексту гр. Юдко Т.Л..
Комісія вирішила виключити по тексту Юдко Т.Л., а решту все комісія
підтримує.
Микульський Б.М. – міський голова.
Немає запитань, прошу голосувати за даний проект рішення за основу
в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №143 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельних ділянок в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
В проекті рішення на сайті у назві було написано: підприємству
райспоживспілки
«Дубровицьке об’єднання підприємств громадського
харчування» виключити даний текст і прийняти рішення в цілому.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання? Прошу голосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №144 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди №040558900007 від
01.11.2005р.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Звернувся підприємець Клюйко Іван Сергійович, це вагончик по
ремонту взуття по вулиці Спортивній. Був договір оренди, Клюйко І.С.
написав заяву про продовження цього договору на 25 років. Розглянули ми
на комісії, і пропозиція комісії скоротити на 5 років, і внести зміни по тексту

без права капітальної забудови та передачі в суборенду даної земельної
ділянки.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення із змінами і доповненнями
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №145 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету від
20.12.2000 року № 325.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане рішення було прийняте виконавчим комітетом міської ради про
приватизацію земельної ділянки громадянкою Легкою Мирославою
Вікторівною. Оскільки розгляд земельних питань, надання дозволів або
передача у приватну власність громадян є прерогатива сесії міської ради, то
дане рішення потрібно перезатвердити і нехай людина оформляє земельну
ділянку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №146 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу СП «Дубровицький коопунівермаг»
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.1000-ліття
Дубровиці,6.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це приміщення піцерії, а колись був гастроном.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання? Немає. Прошу голосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-12, «проти» - 0, «утримались» - 10

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м.Дубровиця, вул.Нагоранська, 7.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Шановні депутати, в проекті рішення на сайті було написано гр.
Рабешко О.Л. це прошу виключити з тексту. І проголосувати за даний проект
рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, запитань немає. Прошу голосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №147 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Ютовцю А.Г. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Нагоранська.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це територія ПМК-175. Ютовець А.Г. купив об’єкт нерухомості, і
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу. Земельна комісія
підтримала даний проект.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Чого так багато, півтора гектара.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це будівля, яка стояла в такому стані, що і цегла сипалася і так далі.
Зараз приводять там все у порядок. Ми як приїхали туди два місяці тому, там
був Донецький аеропорт. Хлопці вкладають гроші. Прошу голосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №148 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Карпець Н.М. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Нагоранська.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Це аналогічне рішення як попереднє. Комісія підтримала даний проект
рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Вони відроджують виробництво. Це не для продажі. Якщо запитань
немає, прошу голосувати за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №149 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Звіт про роботу комунального підприємства
«Будинкоуправління» за 2015 рік.
Доповідав: Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління» (звіт
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Яка середня заробітна плата у працівників по підприємству, не у
керівника.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Середня заробітна плата приблизно десь 2300,00 грн.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте зараз так: запитання-відповідь, запитання-відповідь, а потім
інформація по роботі комісії.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Якщо прийшла квитанція на оплату за вивіз сміття, а людина не
заключили договір.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Пояснюю. Перший етап по укладанню договорів це побудинковий
обхід майстра з пропозицією укласти договір. Це приватний сектор. А коли
немає вдома, чи важко потрапити, або відмовляються споживачі укладати
договір, ми направляємо з супровідним листом проект договору, де чітко
розписано, чому споживач має укласти договір, рекомендованим листом.
Споживач відмічає, що він отримав. Якщо споживач протягом певного часу
не повернув свій примирник договору, договір вважається укладеним. Таким
чином повністю були укладені договори по місту Рівне. І судова практика на

стороні надавача послуг. Це мовчазна згода. І після того, як споживач не
повернув договір, не відмовився, не надав зауважень, їм надходить
квитанція.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Скільки справ знаходиться у суді.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Сорок вісім справ на суму сорок п’ять тисяч гривень.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Це у виконавчій, а мені потрібно у суді. Мені юристка не надала.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
На даний момент не можу відповісти.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
У мене є таке питання. На будинок по вул.Артеменка, 24 були виділені
кошти на ремонт даху. Коли ви плануєте робити ремонт цього даху? Чи
надійшли кошти?
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Кошторисна документація розроблена і направлена на експертизу.
Після отримання експертного висновку про відповідність цін і розцінок у
кошторисі, який розробив ТОВ «Дубробуд», підприємство укладе договір з
міською радою на виконання робіт. Ми готові приступити чим найшвидше.
Проблема у документації.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
У мене більше питання по статуту підприємства. Мене дуже здивувало,
що статут настільки морально застарілий. Там перераховані такі послуги: і
перевезення громадян, і пошиття одягу, невже не можна за двадцять років
змінити статут, привести його у нормальний стан.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Будь-яка юридична особа може у своєму статуті передбачити будь-що
крім
виду
діяльності,
який
потребує
ліцензування.
Статут
КП«Будинкоуправління» був затверджений у 1999 році. Протягом цього часу
ніхто до нього зміни не вносив. Яким я його отримав, по такому і працюємо.
Якщо у депутатів будуть пропозиції, чи у голови внести зміни до статуту, то
зміни до статуту вносяться радою.

Годунко В.С. – депутат міської ради.
По вул. Л.Українки, будинок №2 ви у тому році крили кришу і
мешканці того будинку жаліються, що криша протікає, зверталися до вас за
допомогою.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Там була така проблема: загинув голуб, скотився у лідньовку, забив
лідньовку. Коли працівники вилізли на покрівлю, там стояло озеро. Коли
голуба прибрали, вода стекла і проблема знялася сама по собі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є ще запитання? Немає. У нас працювала тимчасова комісія з
числа депутатів міської ради, є пропозиція надати слово Яременку Ю.А.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу, Таїсія Володимирівна співдоповідач.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Будь-ласка, Віктор Васильович.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Я не знаю, яка причина, але більша половина питань, які я підняв і
перевірив, не озвучено. Я вам можу іще години дві перераховувати те, що я
перевірив. Я робив усе у двох екземплярах. І ксерокопії у мене є.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Віктор Васильович, за браком часу, все напрацювання комісії в копіях
займало 400 сторінок, а друкованого матеріалу 18 сторінок.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
То потрібно було так озвучити. Шановні депутати, я можу звітувати
про роботу по кожній позиції, бо я мав там перевіряти. Фракція «Воля» мене
звинуватила як інженера-будівельника. По перше, я закінчив технікум і
інститут і тут у мене написано інженер-будівельник, технік-будівельник. Те,
що я перевір, то вам і не снилося. Так звинувачувати як ви, не можна. Я
сорок років проходив у чоботах і фуфайці, і приніс газету, читайте, що ви
друкуєте. На рахунок перевірок. Ще у минулій каденції був перевірений
ринок, політична партія «Воля» заявила, що вони все зробили. Я прошу вас,
ще у 2014 році я, Яременко, Деменко, Секо - ми перевіряли. Я сам матеріали

подав у прокуратуру, так справа і заглохла на цьому рівні, далі вона не пішла.
Я просив тоді районну газету, щоб надрукували, то мені сказали, що нас
звільнять, як ми таке озвучимо. Потім я пішов у газету «Поліський
репортер», мені сказали, ми подзвонимо хазяїну, хазяїн, сказали, не дозволив
це надрукувати. Тепер за перевірку. Ті роботи, які я перевірив, вони не
озвучені, не знаю з якої причини, але там є дуже багато порушень. Є такі
питання, на які мені не дали відповіді. Я не зміг досконало перевірити.
Також, наприклад, є такі будинки по вул.Шкільна, 23, 25 і вул.Артеменка,
30б це однакові будинки, зроблені по одному проекту, побудова у одному
місяці, а тарифи різняться. Там повинен бути тариф однаковий. Є такі види
послуг, які дуже різняться у однакових будинках. На рахунок мийки. Мийка
почала працювати з 2014 року, а договір на двох працівниць вони заключили
з 1.12.2015 року по 31.12.2015 рік, тобто на один місяць. За 2015 рік як
працювали-невідомо, за 2014 рік як працювали-невідомо, і зараз як
працюють-невідомо.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Вікторе Васильовичу, щодо тарифів і тих речей, які ви тільки-що
говорили. Я озвучив комісії всю інформацію у повному обсязі на засіданні
позавчора. І комісія дала мені повноваження основне вибрати. А якщо брати
однотипні будинки 23,25, то, наприклад, об’єми підвалів різні, об’єми
східних кліток різні.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зараз, я думаю, будемо працювати таким чином. Від кожної фракції
запитання Сергію Васильовичу, потім виступить Михайло Іванович.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
У рекомендаціях ми чітко написали, на що потрібно звернути увагу у
роботі Сергія Васильовича, що стосується витратної частини, закупівель,
матеріалів і так далі. Ми все досконало озвучили. Наша комісія з Таборовцем
удвох. Висвітлено було і захоронення побутових відходів, і сміттєзвалище. В
принципі всі питання, які ми хотіли задати керівнику, ми йому задали під час
перевірки. І свої рекомендації залишили.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
У мене питання: облік води на мийці. Є окремо лічильник?
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Ні, немає. Є загальний лічильник. Загальний водопровід.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Тоді ми не можемо контролювати.

Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Якщо ви наполягаєте, буде поставлено окремо.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Як кошти попадають за отримані послуги на рахунок.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
На даний момент кошти на рахунок у банк носить бухгалтер. Уже
придбано касовий апарат, ця проблема вирішена, і споживач буде сплачувати
у касу через касовий апарат.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Але ж пройшов час.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Виникла трошки проблема, що працівник, який мав працювати на
касовому апараті вже хотіла звільнитися із-за боязні роботи на касовому
апараті. Я її уговорив, щоб вона не звільнялася, оскільки дуже хороший
працівник і працює дуже давно.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Ви тільки зараз уводите, а до цього часу не було ні касового апарата
нічого.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
До цього працювала каса.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Людям на руки нічого не давали.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Прийдете у касу, ваші всі квитанції є. Не тільки ваші всі. Там п’ять
пакетів квитанцій.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Прошу, Михайло Іванович.
Богович М.І. - громадський активіст.
Шановний пане голово, шановні депутати, перше, що я хочу до вас
звернутися, чи є де таке у практиці, щоб керівник підприємства сам себе
перевіряв, був включений у склад комісії і його звіт узятий до уваги за
основу. А те, що ми перевіряли згідно плану, мені не дали перевірити до
кінця. Я перевіряв усього дві неділі, але побачили, що перевіряю не так, як
потрібно, то мене і члена комісії Хмарук Ольгу відрахували з комісії. Ви
непотрібні, ви не так перевіряєте. Це раз. То я запитую: чи може керівник сам

себе перевіряти. Оскільки я знаю, такого ще не було. Щоб керівник сам себе
перевіряв і його інформацію беруть за основу. А те, що перевіряв я,
перевіряли Хмарук Ольга, Конюська, це відкидають. Я мав перевірити вісім
питань, а всього я вспів два питання, а решту не встиг. У нашої групи є
стільки скарг, стільки відповідей з обласної прокуратури, з контролюючих
органів, які перевіряли «Будинкоуправління», і з наших правових органів, але
ніхто їх не перевір і в доповіді не прозвучало. Так наші напрацювання, нашу
перевірку не брати до уваги. Ви знаєте, що я запланував там перевірити 17
будинків, а встиг тільки 8, що людини говорили: у нас складені акти. Мені
люди дзвонили, Михайле Івановичу, чому ви не приходите з перевіркою, я
кажу: як, коли мене вже позбавили права на перевірку. Мені заборонили, щоб
я перевіряв. Чому так? Ми, троє перевіряючих, визнаємо, що перевірка
пройшла не об’єктивно, і роботу керуючого будинкоуправління визнаємо
незадовільною. І громада просить повторної перевірки.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую. Сергій Васильович, прошу.
Столярець С.В. – керуючий КП «Будинкоуправління».
Так як були певні зауваження, то по перше, хто читав статут, то у
цьому році підприємству виповнюється 70 років, і 70 років там посада
звучить керуючий, а не директор, читайте. Далі, по списанню матеріалів по
будинках. Списання ведеться програмним комплексом 1-с бухгалтерія, де
матеріали вносяться спочатку в номенклатуру і з номенклатури по кожному
будинку товарно-матеріальна цінність згідно наряду-завдання списуються
постатейно. Приходьте хоч з понеділка і ще раз перевіряйте. Що стосується
Демченка і невідповідності сертифіката. Сертифікат постійно діючий. У мене
є всі копії. Зайнятість житлового фонду і вільних площ, що мені
рекомендували. Такого немає і не могло бути. Тепер що стосується моєї
роботи. Відповідно до статуту і мого контракту, я зобов’язаний забезпечити
успішну діяльність підприємства, і я її забезпечую. Хотів би наголосити для
всіх депутатів і громадськості, що підприємство «Будинкоуправління»
вирішило проблему з вивезення ТПВ одноосібно у місті. А половина тут
присутніх навіть не має договорів до сих пір на вивіз ТПВ. Не буду називати
прізвища, і з них половина депутатів. У всіх містах України даного типу
допомогу у вирішенні цього питання здійснювали всі депутати, члени
виконкому. Тут тільки недоліки звучали. А хто побачив хоча одну зроблену
роботу. Це питання вирішено, бо це вимога закону. Пряма вимога закону про
відходи. Далі по утриманню житлового фонду. Говорилося тут про радянську
систему. Хто кому не дає, 12 років діє закон. Беріть і створюйте. Далі, що
стосується створення об’єднань. Підприємство не має жодного відношення
до цього згідно чинного законодавства. Підприємство зобов’язане лише
передати тільки технічну документацію на створене об’єднання чи новому
управителю. Це право і обов’язок органу місцевого самоврядування, а не
підприємства. Беріть і впроваджуйте. Хто вам не дає. Тепер про міф, що

підприємство зникне з 1 липня 2016 року, неправда це. Підприємство як
здійснювало, так і буде здійснювати свою господарську діяльність. Лише
поміняється функція: не надання послуг, а їх продаж на ринкових засадах по
ринкових цінах. Об’єднанням, новим управителям. Як вивозили відходи, так
будемо вивозити. Бо це єдине підприємство, яке провело конкурс на
вивезення відходів, виграло цей конкурс і здійснює постійно, безперебійно
цю послугу. Цього ніхто не бачить. Я не ідеальний, не заперечую, але я
забезпечив за всі роки успішну роботу підприємства і буду її забезпечувати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю на цьому завершимо обговорення. Ставлю на голосування
проект рішення «Звіт про роботу комунального підприємства
«Будинкоуправління» за 2015 рік» за основу. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0,«не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть зміни, доповнення до проекту рішення?
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Включити рекомендації тимчасової
Аркадійовича у проект рішення пунктом 2.

комісії

з

доповіді

Юрія

Бабан В.В. – депутат міської ради.
А є в рішенні визнати роботу задовільною, незадовільною.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Ні, немає, вносьте пропозиції.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Визнати роботу керуючого КП «Будинкоуправління» незадовільною.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступило дві пропозиції. Перша: внести другим пунктом до проекту
рішення рекомендації комісії. Секретаріат сформулює. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0,«не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.

Друга пропозиція: внести у проект рішення пункт три такого змісту:
визнати роботу керуючого КП «Будинкоуправління» незадовільною. Прошу
голосувати.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6, «проти» - 2, «утримались» - 13,«не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення із
змінами і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №150 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-14, «проти» - 0, «утримались» - 7,«не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
СЛУХАЛИ: Про результати розгляду депутатського запиту
депутатської фракції ПП «Воля» (щодо об’єднання комунальних
підприємств міста).
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Задовольняє вас відповідь? Якщо запитань немає, прошу голосувати за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №151 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 1, «утримались» - 2
СЛУХАЛИ: Про результати розгляду депутатського запиту фракції
ПП «Воля» Дубровицької міської ради (щодо призначення керівників
комунальних підприємств).
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради (інформація
додається).
ВИСТУПИВ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Річ у тім, що звільняє і призначає міський голова, ніхто за це не
спорить. У багатьох містах України діють додаткові положення, це просто
погодження з радою. Рада не може призначати, ніхто на закон не посягає. Річ
у тім, що є керівник і рада висловлює своє ставлення до нього. Все рівно
останнє слово за міським головою.

Микульський Б.М. – міський голова.
Пропозиція слушна, я зрозумів. Можливо і більша буде
відповідальність керівника. Якщо запитань немає, прошу голосувати за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №152 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Дубінець Т.В. (щодо
облаштування автобусної зупинки біля магазину «Копійка»).
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, прошу голосувати за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №153 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Дубінець Т.В. (щодо поточного
ремонту дорожнього покриття вулиці 8-го Березня).
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсія Володимирівна, відповідь задовольняє? Прошу голосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №154 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Андрусенка В.С. (щодо
скасування рішення виконавчого комітету від 28 лютого 2016 року
№32).
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради (інформація
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Відповідь задовольняє. Прошу голосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №155 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3

СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Яцковця П.Л. (щодо придбання
будівельних матеріалів на ремонт покрівлі по вул.Володимирській,45).
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (депутатський запит
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №156 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Салюти В.В. (щодо роботи
автомийки).
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (депутатський запит
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-9, «проти» - 4, «утримались» - 9
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Салюти В.В. (щодо притягнення
керуючого КП «Будинкоуправління» Столрця С.В. до дисциплінарної
відповідальності).
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (депутатський запит
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-5, «проти» - 2, «утримались» - 15
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит фракції Української Народної
Партії Дубровицької міської ради (щодо надання послуг з вивезення
рідких побутових відходів невідомими суб’єктами господарювання).
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (депутатський запит
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №157 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0

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

Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

