ПРОТОКОЛ
двадцять третьої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
22 грудня 2017 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 20 (список додається);
Відсутні – 6.
Присутні запрошені:
Краглевич О. В. – секретар виконавчого комітет міської ради;
Яременко Ю.А. – заступник міського голови;
Лисак О.І.
– головний спеціаліст фінансово-економічного відділу;
Столярець М. М.– начальник організаційно-правового відділу
Дубровицької міської ради;
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Виявили бажання бути присутні на сесії:
Воробйов О.В. – представник Релігійної громади Свідків Єгови;
Пінчук В.С. - голова осередку партії «Національний корпус»;
Восінський В.А. – житель міста, інвалід війни ІІ групи;
Колюхов Р.А. – головний редактор інформагенства «Медіацентр
«Полісся»;
Кібук О.В. – позаштатний кореспондент.
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 18 год. 00 хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. До міської ради обрано 26 депутатів.
На двадцять третю чергову сесію міської ради прибуло 19 депутатів, відсутні
на дану хвилину 7 депутатів. На сесію запрошені: заступник міського голови,
секретар виконкому, начальники відділів Дубровицької міської ради.
Виявили бажання бути присутніми на сесії: Воробйов Олександр
Володимирович – представник Релігійної громади Свідків Єгови, Пінчук
Вадим Степанович – голова осередку партії «Національний корпус»,
Восінський Володимир Артемович – громадянин міста, інвалід війни ІІ

групи, Колюхов Роман Андрійович – головний редактор інформагенства
«Медіацентр «Полісся», Кібук Олена Вадимівна – позаштатний
кореспондент.
На підставі ст.46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» двадцять третю 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.
На сесію прибула депутат Золотаревич Оксана Іванівна. На сесії
присутні 20 депутатів, відсутні на дану хвилину 6 депутатів. Відповідно до
регламенту нам потрібно обрати лічильну комісію у кількості трьох чоловік.
Які будуть пропозиції?
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Пропоную склад лічильної комісії: Годунко В.С. – голова комісії,
Пришко В.Й., Іванов В.Я. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за лічильну
комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Годунко В.С. – голова комісії;
Пришко В.Й. – член комісії;
Іванов В.Я. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДВАДЦЯТЬ
ТРЕТЬОЇ ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять третьої
чергової сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, вам розданий проект рішення порядку денного
двадцять третьої чергової сесії, з яким ви ознайомлені. У кого будуть
доповнення чи зауваження. Немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №534 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради №310 від 23
грудня 2016 року «Про міську Програму охорони довкілля на 2017
рік».
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, скажу відверто – технічне питання. Самоплинний
колектор, про який іде мова, вже побудований, документи подані на
отримання сертифіката відповідності. Розпорядник коштів і замовник робіт
наше комунальне підприємство «Міськводоканал». Об’єкт фінансувався з
обласного природоохоронного фонду, але для відкриття фінансування цей
об’єкт був включений у минулорічну Програму охорони довкілля і,
відповідно, розпочато було фінансування. Але по умовах використання
коштів обласного природоохоронного фонду даний захід має бути
включений у місцеву програму, тому відповідні зміни вам запропоновані.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання, будь-ласка. Запитань немає. Прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №535 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу основних засобів з метою
здійснення їх подальшої експлуатації.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Суть рішення викладена у проекті. Передаються основні засоби, які для
їх
експлуатації
мають
належати
комунальним
підприємствам
«Будинкоуправлінню» та «Міськводоканалу». У проекті рішення показані
три об’єкти, але на спільному засіданні постійних комісій міської ради з
питань бюджету, фінансів та податків та з питань житлово-комунального
господарства та транспорту було запропоновано внести зміни до рішення,
додати ще два об’єкти. Це проектно-кошторисна документація, яка
передаєтьсь комунальному підприємству «Міськводоканал», а саме:
- проектно-кошторисну
документацію
по
об’єкту
«Мережі
водопостачання м.Дубровиця Рівненської області в районі залізничного

вокзалу-реконструкція», виготовлену за кошти міського бюджету,
балансовою вартістю 7,860 тис. грн. (сім тисяч вісімсот шістдесят гривень 00
копійок);
- проект «Будівництво-приєднання до мереж міської каналізації
житлового будинку за адресою вул.Артеменка від будинку 30В до 30А в
м.Дубровиця Рівненської обл.», виготовлений за кошти міського бюджету,
балансовою вартістю 13,565 тис. грн. (тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят
п’ять гривень 00 копійок).
І вносимо зміни у назву рішення, добавляючи слова: «та проектнокошторисної документації».
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання до Юрія Аркадійовича (Яременка). Запитань
немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому зі
змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №536 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму розвитку житлово-комунального
господарства на 2018рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Проект міської програми вам розданий, був висвітлений на сайті
міської ради, якщо будуть запитання, то я відповім. А зараз хочу озвучити
зміни, які були запропоновані на спільному засіданні постійних комісій
міської ради з питань бюджету, фінансів та податків та з питань житловокомунального господарства та транспорту. Це у першому розділі
«Благоустрій та санітарна очистка міста» пункт 1.1. «Утримання комунальної
служби міста» підпункт 1.1.6. «Придбання вантажно-пасажирського
легкового автомобіля» суму 195 тис.грн. замінити на 300 тис.грн. У пункт
1.2. «Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення на
прибудинковій території вул.Залізнина,7б» добавити слова «вул.Шкільна,14»
для придбання дитячого ігрового майданчика по вул.Шкільна,14, суму 30
тис.грн. замінити на 90 тис.грн. У пункт 1.3. «Монтаж дитячого ігрового
майданчика для прибудинкової території вул.Залізнична, 7б» добавити слова
«вул.Шкільна,14», суму 15 тис.грн. замінити на 30 тис.грн. добавивши 15
тис.грн. для монтажу майданчика по ул.Шкільна,14. Отже, загальна сума по
програмі збільшилася на 180 тис.грн. і складає 7885,4 тис.грн.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання до Юрія Аркадійовича (Яременка).

ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене є пропозиція: у розділ третій «Житлове господарство» добавити
пункт 3.4. «Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.Артеменка, 32а» та
пункт 3.5. «Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.Артеменка, 30б». У
мене попередньо був депутатський запит, і ми на попередній сесії говорили,
що при розгляді бюджету при формування програм ми внесемо ці будинки у
програму.
Шум в залі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Віталій Сергійович (Андрусенко) пропонує внести у програму ці два
пункти. Я можу тільки прокоментувати і пояснити ситуацію, яка склалася з
цими двома покрівлями. З огляду того, що з 10 червня наступного року
вводиться в дію Закон України зі змінами «Про житлово-комунальні
послуги», де капітальні видатки на утримання житла багатоквартирних
будинків приймається рішенням співвласників багатоквартирного будинку.
Ми на цю тему з комунальними підприємствами будемо ще говорити, яким
чином реалізовувати ці зміни до закону, але дані покрівлі включені у
програму розвитку міста.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), але у тій програмі говориться, що
приймають участь юридичні особи, це мається на увазі ОСББ. Ці будинки не
є ОСББ.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Віталій Сергійович (Андрусенко), цим законом передбачений
управитель будинку. Якщо співвласники багатоквартирного будинку не
визначаються з управителем, вони делегують ці повноваження органу
місцевого самоврядування, який на конкурсних засадах визначає управителя.
Тому я рекомендував би не спішити з цими пунктами, коли виясняться всі ці
принципи, механізми реалізації цього закону, ми в любий час можемо
добавити.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), ми говори не про гроші, а про
програму, про наміри. Я думаю, що не буде це порушенням, якщо у цю
програму ми внесемо ці два пункти. У мене така пропозиція, прошу
поставити на голосування.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ми це питання розглядали на комісії і вже тоді говорила, що
розробляється такий Закон, де капітальні видатки вже не будуть за рахунок
бюджету міста. Через це ми не внесли ці будинки.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я читав закон, там трошки не так. Закон, до речі, не розробляється, він
вже прийнятий, просто вступає в дію через півроку після опублікування, а
опублікований він 10 грудня. Так, він передбачає в основному на внутрішньо
будинкові системи капітальні видатки на плечі мешканців. Але є невеличкий
нюанс. Одинадцять будинків були перекриті коштами різних бюджетів:
державного, міського. Залишилося декілька будинків, які не перекриті. Якщо
ми їх не перекриваємо, то ми ставимо їх мешканців у не рівні умови. Чому?
При формуванні тарифу ті, які не відремонтовані, потрібно закладати в
тариф, а ті які відремонтовані, вони виграють, бо не потрібно ці видатки
враховувати в тариф. Яка буде реакція мешканців, я не знаю. Це питання
складне, але його вирішувати потрібно, щоб поставити всіх у рівні умови,
напевно, потрібно буде їх відремонтувати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), ми з вами розмовляли позавчора, що
раніше ви робили один будинок в рік. Так?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Всі роки, крім 2015 року.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зараз, яке б у нас бажання не було б, ми не можемо скочити вище
голови. Відповідно, я згоден, що потрібно цю роботу продовжувати, але нам
потрібно виходити з того, що ми можемо зробити з нашого бюджету. Я не
відкидаю це питання, його потрібно розглядати, і нехай буде у програмі, але
будемо виходити з наявних коштів.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Юрій Аркадійович (Яременко).
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Я пропоную на розгляд сесії внести у проект рішення додаткові два
пункти у розділ третій «Житлове господарство» добавити пункт 3.4.
«Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.Артеменка, 32а» та пункт 3.5.
«Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.Артеменка, 30б» з
фінансуванням по 300 тис.грн. у кожний пункт.

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Так, там 260 тис.гривень, але у програму ставимо по 300 тис.грн.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Таким чином загальна сума знову змінюється: плюс 600 тис.грн. і
складає 8485,4 тис.грн.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У мене ще запитання. Різниця між встановленим розміром тарифів та
економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуги з
водопостачання та водовідведення для КП «Міськводоканал» в сумі 318
тис.грн., у чому заключається різниця.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Різниця заключається у тому, що при прийняті тарифів 27 березня
поточного року на першу групу споживачів по водовідведенню рішенням
виконкому прийнятий планово збитковий тариф. Тобто собівартість 21
гривня за куб, а фактично прийнятий тариф 19 гривень за куб.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Це водопостачання та водовідведення.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Тільки водовідведення для першої групи споживачів, це населення.
Тобто ми прийняли планово збитковий тариф на дві гривні за кожний куб,
відповідно законодавства ми компенсуємо з міського бюджету.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, це питання перекриття будинків розглядалося на
спільному засіданні постійних комісій міської ради з питань бюджету,
фінансів та податків та з питань житлово-комунального господарства та
транспорту і було вирішено не включати ці будинки. Тепер знову ці самі
питання депутати піднімають на сесії.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), давайте коротко.

Столярець С.В. – депутат міської ради.
Підпункт 1.1.6. «Придбання вантажно-пасажирського легкового
автомобіля», скажемо так, що автомобіль потрібний, але ще 50 тисяч гривень
потрібно добавити, до 300 тисяч гривень. Десь приблизно така вартість
нового автомобіля такого плану. Для чого ці беушні автомобілі. 14 років
міській раді автомобіль не купувався. Валентина Степанівна (Годунко),
уточніть коли була придбана «Волга»: у 2002 чи 2003 році.
Годунко В.С. – депутат міської ради
У 2002 році.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Отже пропоную до 300 тисяч гривень добавити ще 50 тисяч гривень,
провести тендер і придбати новий автомобіль.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я вношу пропозицію: добавити кошти і придбати новий автомобіль для
міста.
Микульський Б.М. – міський голова.
Яка сума, Сергій Васильович (Столярець)?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
На 50 тисяч гривень більше, тобто 350 тисяч гривень.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ми на комісії добавили 105 тисяч гривень.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Але я вивчив вартість, цього малувато, потрібно ще добавити 50 тисяч
гривень. Це моя думка.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради
Поставити на придбання автомобіля 350 тисяч гривень. Орієнтуватися
на новий автомобіль, а не б/у.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу.

ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, тут була пропозиція комісії: підпункт 1.1.6.
«Придбання вантажно-пасажирського легкового автомобіля» суму 195
тис.грн. замінити на 300 тис.грн.
Годунко М.М. – секретар ради.
А Сергій Васильович (Столярець) пропонує поставити 350 тисяч
гривень. Вирішуємо, яку суму ставимо.
Микульський Б.М. – міський голова.
Щоб два рази не голосували, яку суму ставимо? 350 тисяч гривень?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я пропоную 350 тисяч гривень.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія як? 350 тисяч гривень.
Шум в залі.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
350 тисяч гривень.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Хай буде 350 тисяч гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
І ще комісія запропонувала у пункт 1.2. «Придбання дитячого ігрового
майданчика для встановлення на прибудинковій території вул.Залізнина,7б»
добавити слова «вул.Шкільна,14» - для придбання дитячого ігрового
майданчика по вул.Шкільна,14, суму 30 тис.грн. замінити на 90 тис.грн. У
пункт 1.3. «Монтаж дитячого ігрового майданчика для прибудинкової
території вул.Залізнична, 7б» добавити слова «вул.Шкільна,14», суму 15
тис.грн. замінити на 30 тис.грн. добавивши 15 тис.грн. для монтажу
майданчика по ул.Шкільна,14. Будемо за всі пункти разом голосувати.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Так давайте разом.

Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Богдан Михайлович (Микульський), а хочу озвучити, що перший
розділ фінансування програми буде 5572 тисячі гривень і загальний обсяг
фінансування буде 8535,4 тисячі гривень.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ні, це буде потім, коли ми проголосуємо за зміни. Отже зміни:
підпункт 1.1.6. «Придбання вантажно-пасажирського легкового автомобіля»
суму 195 тис.грн. замінити на 350 тис.грн., у пункт 1.2. «Придбання дитячого
ігрового майданчика для встановлення на прибудинковій території
вул.Залізнина,7б» добавити слова «вул.Шкільна,14» - для придбання
дитячого ігрового майданчика по вул.Шкільна,14, суму 30 тис.грн. замінити
на 90 тис.грн., у пункт 1.3. «Монтаж дитячого ігрового майданчика для
прибудинкової
території
вул.Залізнична,
7б»
добавити
слова
«вул.Шкільна,14», суму 15 тис.грн. замінити на 30 тис.грн. добавивши 15
тис.грн. для монтажу майданчика по ул.Шкільна,14. Прошу голосувати за
дані зміни.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Пропозиція Віталія Сергійовича (Андрусенка): у розділ третій
«Житлове господарство» добавити пункт 3.4. «Капітальний ремонт покрівлі
будинку по вул.Артеменка, 32а» - 300 тис.грн. та пункт 3.5. «Капітальний
ремонт покрівлі будинку по вул.Артеменка, 30б» - 300 тис.грн. Прошу
проголосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Більше доповнень немає.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Богдан Михайлович (Микульський), я хочу озвучити, що перший
розділ фінансування програми буде 5572 тисячі гривень, третій розділ 1600
тис.грн. і загальний обсяг фінансування буде 8535,4 тис.грн. Це зі змінами, за
які ви проголосували.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №537 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження міської Програми розвитку дорожнього
руху на 2018 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Проект міської програми вам розданий, був висвітлений на сайті
міської ради. Єдина зміна, яка була запропонована на спільному засіданні
постійних комісій міської ради з питань бюджету, фінансів та податків та з
питань житлово-комунального господарства та транспорту – добавити одну
тисячу гривень у пункт 2. «Капітальний ремонт вул.Воробинська в
м.Дубровиця», тобто суму 154 тис грн. замінити на 155 тис.грн. Відповідно,
загальний обсяг фінансування збільшиться на одну тисячу гривень.
ВИСТУПИЛИ: Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), а тут не включена вулиця Шкільна
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Вулиця Шкільна – це поточний ремонт. Зверніть увагу на останній
пункт, що перелік об’єктів по утриманню і поточному ремонту вулиць міста
затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. Я вашу
пропозицію включу на виконкомі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яремнко), я хотів запитати у вас, на вулицю
Воробинську ми виділяли вже кошти.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Частина робіт проведена, проект незавершений на 155 тисяч гривень.
На ці кошти підрядники мають усунути недоліки, які є, а потім отримаємо
сертифікат відповідності.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання. Якщо немає більше заперечень, то прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому зі змінами:
пункт 2. «Капітальний ремонт вул.Воробинська в м.Дубровиця» суму 154
тис.грн. замінити на 155 тис.грн.. Прошу голосувати.

ВИРІШИЛИ: рішення №538 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про
міську Програму технічної інвентаризації та
державної реєстрації об’єктів нерухомого майна комунальної власності
м.Дубровиця на 2018 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Чергова програма, яку ми приймаємо кожний рік, це при наявності
інвентаризації передбачається 40000 гривень фінансування.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, є запитання? Немає. Прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №539 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму охорони довкілля на 2018 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Проект міської програми вам розданий, був висвітлений на сайті
міської ради, стандартні заходи, орієнтовне фінансування, якщо є питання, то
я відповім.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є запитання? Немає. Комісії розглянули, погодили.
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.

Прошу

ВИРІШИЛИ: рішення №540 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28 вересня
2016 року №216 «Про міську Програму розвитку міста Дубровиця на
2016 – 2020 роки».

Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
У цю програму практично добавляються ці покрівлі, про які ми говори
при затвердженні Програми розвитку житлово-комунального господарства на
2018рік, тобто вул.Артеменка, 30б, вул.Артеменгка,32б і ще додатково
комісія пропонує включити вул.Шкільна,23.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання, пропозиції.
ВИСТУПИЛИ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
Замість вул.Артеменка,30а потрібно вул.Артеменка, 30б.
Годунко М.М. – секретар ради.
Тобто додатково вносимо вул.Артеменка,
вул.Артеменка,32б.

30б,

вул.Шкільна,23,

Столярець С.В. – депутат міської ради.
Вул.Артеменка,30б, це не додатково, просто там помилка, замість
вул.Артеменка,30а потрібно вул.Артеменка, 30б.
Шум в залі.
Годунко М.М. – секретар ради.
Озвучую зміни: пункт 12.2 п.2.1. доповнити вул.Артеменка,30б,
Артеменка,32б,Шкільна,23. Вилучити вул.Артеменка,30а.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо заперечень немає, тоді у пункт 12.2 п.2.1. доповнити
вул.Артеменка,30б,
Артеменка,32б,
Шкільна,23
та
вилучити
вул.Артеменка,30а. Якщо запитань немає, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому зі змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №541 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про Програму впровадження апаратно-програмного
комплексу «Відеоконтроль «Рубіж» у м.Дубровиця на 2018 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Призначення цього комплексу напевно всі знають, пропонуються
наміри міської ради субсидіювати державний бюджет на суму заходів, які

додаються до програми впровадження апаратно-програмного комплексу
«Відеоконтроль «Рубіж» у м.Дубровиця на 2018 рік», загальна сума
фінансування 120 тис.грн. Передбачається придбати обладнання для центру
обробки даних і один пункт розпізнавання номерних знаків.
ВИСТУПИЛИ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
Загальна вартість яка?
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
187 тис. грн. тільки обладнання.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання.
Пінчук В.С. - голова осередку партії «Національний корпус».
Можна, будь-ласка, запитання?
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Надати дозвіл людині висловитися.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, ставлю на голосування, хто за те, щоб надати слово
Пінчуку Вадиму Степановичу.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Давайте не поіменно, а просто підняти руку.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, голосуємо, хто за те, щоб надати слово Пінчуку
Вадиму Степановичу.
ВИРІШИЛИ: надати слово Пінчуку Вадиму Степановичу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ: Пінчук В.С. - голова осередку партії «Національний
корпус».

Ви сказали, що майже всі знають, який принцип цієї системи, будьласка, поясність, бо я впевнений, що половина чи навіть більшість жінок не
розуміють, який принцип роботи цієї системи, для чого вона.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Ми це вже обговорювали на комісіях.
Шум в залі.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Поясніть, хто ви.
Пінчук В.С. - голова осередку партії «Національний корпус».
Я ще раз говорю, я представник «Національного корпусу» у
м.Дубровиця.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
А що таке «Національного корпусу»?
Шум в залі.
Пінчук В.С. - голова осередку партії «Національний корпус».
Який взагалі позитив буде для жителів міста Дубровиці.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
На попередній сесії тут був присутній заступник начальника поліції,
який пояснив, що це для забезпечення правопорядку.
Пінчук В.С. - голова осередку партії «Національний корпус».
Вам сказали дуже хороші слова, які звучать. А це питання 120 тисяч
гривень.
Шум в залі.
Пінчук В.С. - голова осередку партії «Національний корпус».
Ви розумієте, що ця система «Рубіж» для Дубровиці не має ніякого
значення.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякуємо вам, присядьте.

Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ми вас почули.
Шум в залі.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У мене одне прохання, щоб це провели через систему «Прозорро», а то
мене зацікавила ціна цих камер.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це ж ми даємо субвенцію, це не ми будемо проводити закупівлі.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, ця система «Відеоконтроль «Рубіж» є у багатьох
містах. І як нам доповідали з поліції, фіксація руху певних осіб, які
займаються незаконною діяльністю, вона проводиться і передається на
Дубровицю. У Сарнах вона діє, дуже позитивно діє і немає ніяких
заперечень. Ви розумієте, хто сюди їде, і в базарні дні хто їде, коли
пропадають гроші у людей, і так далі. У Сарнах фіксується, у Костополі
фіксується, а у Дубровиці є проблема.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Я вам скажу, що у Києві багато цих систем «Рубіж» є, я також став
жертвою.
Шум в залі.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Вона нічого не допомагає. Така структура, як поліція фінансується з
державного бюджету. Якщо поліція хоче у нас цю систему поставити чи у
любому селі, це, звичайно, буде корисно, але хай фінансується з державного
бюджету. Прошу не підтримати цю програму взагалі.
Шум в залі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Вчора було засідання виконавчого комітету щодо затвердження
проекту бюджету на 2018 рік, і представник поліції Сидориш Олег
Йосипович нам хвилин двадцять пояснював про потребу і доцільність
впровадження цієї системи.

Шум в залі.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), поліція звертається до нас, а чи
зверталася вона до свого головного апарату про виділення коштів.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зверталася. Я вам скажу, приїжджав заступник начальника поліції з
Рівного, і вони просили, вони зараз по всіх містах їздять просять, щоб цю
систему встановити. Відповідно, що їм коштів на це не виділяють.
Шум в залі.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), вкажіть вулиці, де вони будуть
встановлені.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Можеш їхати спокійно.
Шум в залі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Орієнтовно: «Старий банк», перехрестя вулиць Артеменка,
Грушевського, Макарівська і біля заправки - північний виїзд. Це все у межах
міста.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, Петро Леонідович (Яцковець), ви пам’ятаєте, коли
розглядалося питання щодо встановлення камер на території Дубровиці. Все
рівно камери у нас встановлені, дані ми передаємо у поліцію. Було у нас
питання щодо встановлення камер біля «Старого банку», було на «Борку», і
це все пропозиції депутатів. Все рівно ми співпрацюємо з поліцією. Шановні
депутати, якщо немає більше запитань, прошу визначатися. Прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 2, «утримались» - 8
Микульський Б.М. – міський голова
Переходимо до наступного питання.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою міста
Дубровиця на 2018 рік.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект міської програми був висвітлений на сайті міської ради, вам
розданий. Обговорений на спільному засіданні постійних комісій міської
ради з питань бюджету, фінансів та податків та з питань житловокомунального господарства та транспорту також на постійній комісії з
питань земельних відносин та охорони довкілля. Якщо комусь щось не
зрозуміло, будь-ласка, запитання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання до Катерини Данилівни (Пшенична). Немає запитань.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №542 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму соціального захисту населення на
2018 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
Ця програма ідентична тогорічній, тільки в цьогорічній помінялася
сума – на поховання буде надаватися 1500 гривень громадянам, які не
працюючі. Дітям сиротам стипендія буде по 500 гривень кожному, у цьому
році у нас троє таких діток. Загальна сума програми 430000 гривень. Прошу
підтримати дану програму.
ВИСТУПИЛИ: Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У нас є діти сироти, які відвідують садочки. Їм у цьому році подарунки
якісь давали чи ні, міська рада якусь допомогу надала їм чи ні.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Міська рада надає харчування діткам сиротам безкоштовно за рахунок
свого бюджету. По всіх садочках діткам були сформовані подарунки
організацією, яка харчує.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Надання матеріальної допомоги 200000 гривень, що включає в себе.

Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Це надання грошової матеріальної допомоги людям, які звертаються:
на лікування, атошники, люди, які потерпіли від пожежі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Люди, які опинилися в скрутному матеріальному становищі.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Так.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), ми не можемо тут все розшифрувати.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Просто сума велика.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо більше запитань немає, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №543 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську програму розвитку та удосконалення
організації харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця
на 2018 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
Проект міської програми був висвітлений на сайті міської ради, вам
розданий. Обговорений на постійних комісіях. У цю програму у порівнянні з
минулим роком вносяться зміни. Ми закладаємо у місцевому бюджеті
харчування 30%, що відшкодовує міська рада тільки діткам, які зареєстровані
і проживають на території міста Дубровиця. У нас із сіл 50 діток, які
відвідують наші садочки. Ні одна сільська рада нам не хоче відшкодовувати
кошти, говорять, що у них є хороші садочки. Ми не забороняємо відвідувати
наші садочки, це тільки фінансування на харчування. А по Закону «Про
дошкільну освіту» право батьків вибору навчального закладу. Це право ми не
обмежуємо.

Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Скільки місто економить на цьому.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
За рік харчування 2300 гривень, якщо всі дні дитина відвідує садочок.
Шум в залі.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У цьому році канікули будуть у всіх садочках, чи одна група буде
працювати у якомусь садочку під час канікул.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Ви знаєте яке обмежене фінансування.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
То значить канікули будуть.
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Будуть.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Петро Леонідович (Яцковець), два мільйони із бюджету міста іде на
садочки. Якщо взяти це у процентному відношенні, то це 20% тільки на
садочки. Тому що держава недофінансовує. І ми ще не знаємо, якщо з 1
червня мінімальну заробітну плату зроблять чотири тисячі гривень, то нам
прийдеться ще додатково виділяти кошти. Бо держава мінімальну заробітну
плату підвищує, а субвенцію нам не дає. Ми, що можемо, те і на садочки
даємо.
Шум в залі.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Зате у нас немає черги. От у Рівному черга 1200 дітей.
Микульський Б.М. – міський голова.
Більше запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №544 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму розвитку фізичної культури і спорту
в м. Дубровиця на 2018 рік.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Проект міської програми був висвітлений на сайті міської ради, вам
розданий. Обговорений на постійних комісіях. Всі заходи, які будуть
проходити у районі, включені у програму. Хочу зазначити, що в цьому році
міська рада зайняла друге місце у районній спартакіаді. Прошу підтримати
дану програму.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №545 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму по охороні громадського порядку
на 2018 рік.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Проект міської програми був висвітлений на сайті міської ради, вам
розданий. Обговорений на постійних комісіях. На спільному засіданні
постійних комісій міської ради з питань бюджету, фінансів та податків та з
питань житлово-комунального господарства та транспорту даний проект
рішення підтримали, а на засіданні постійної комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної
політики даний проект рішення не підтримали, проголосували два «за» один
«проти». У програмі планується заробітна плата начальнику штабу
добровільних громадських формувань. Також плануємо 100 тисяч гривень,
щоб замінити камери у центрі міста на більш потужні, а ці переставити в інші
місця. Прошу підтримати дану програму.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, ми з вами уже два роки заслуховуємо роботу
керівника ДНД. Жодного адмінпротоколу за два роки людина не склала, вона
працює неефективно. Плюс ми завжди чуємо під час його доповіді, що
поліція не надає йому патруля. А закон про громадське формування
говорить, що формування не правомочне, коли немає з ними поліції. Там є у
нас пункт «Заохочення та преміювання кращих членів громадських
формувань», а за що преміювати, якщо воно не дієздатне. І коли ми слухали

його попередній звіт, ми говорили, хай до кінця року добуде і все. У нас
фонтан розвалений, бачимо, хто покараний, ні не бачимо. У мене така
пропозиція, що ця програма не є ефективною і її не підтримувати.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я вас дуже поважаю і поважаю вашу думку. Ви
бачили вулицю Шевченка у четвер, з обох сторін торгували, зараз не
торгують. Ви бачили центральний майдан Злагода, стоянка була, зараз немає
стоянки. Тільки хтось зупинився, дзвінок поліції, і він з поліцією приходить.
Можливо, він звітує не дуже конкретно, але я вам скажу, і це підтвердить
любий працівник міської ради і з поліції підтвердять, він доволі добре
володіє ситуацією. Він всіх бомжів вивчив, повідправляв їх додому.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Не про бомжів мова. Мова іде про правопорядок.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
А що це не правопорядок, коли заставляє разом з поліцією торгувати у
тих місцях, де дозволено.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Надамо Володимиру Артемовичу (Восінському) слово.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Надамо.
Восінський В.А. – житель міста, інвалід війни ІІ групи.
Якщо підняв депутат це питання, я вам скажу, що він один може
зробити. Не йде ніхто йому допомагати, одна людина у полі не воїн.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У нього є штат ДНД, у нього є підприємства, організації міста, які
мають чергувати. Я вам скажу, вони тоді будуть мати право, коли з ними
буде ходити поліція. А коли поліції немає, вони не мають право навіть
адмінпротокол скласти. І тому деякі організації взагалі не ходять, він дійсно
один ходить. Ви розумієте, коли поліція не діє, то він нічого не зробить. Ми
просто платимо йому заробітну плату з міського бюджету. Я до нього, як до
людини, нічого не маю, я говорю, що він неефективний керівник.

Шум в залі.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Давайте голосувати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ви послухайте мене ще раз уважно. Ви пам’ятаєте два року тому,
Петро Леонідович (Яцковець), скільки транспорту було біля ялинки, там
більше, як дітей, було. Вони самі пішли? Ні, вони самі не пішли. По вулиці
Шевченка справа, зліва торгували. Уже у сім годин ранку Марія Миколаївна
(Столярець), поліція і він працюють. Я не буду ходити з поліцією, і ви не
будете ходити з поліцією, а він ходить.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Дійсно, у нього показників дуже мало. І роботу у правоохоронних
органах по показниках рахують, я знаю, бо там працював. Склав протокол –
хороший працівник, не склав, який би ти добрим не був, поганий працівник.
У мене така пропозиція: можливо, нехай він по 154 статті попрацює по
благоустрою. Заїдьте у Столін, Закарпаття – дороги чистенькі, немає ні
цегли, ні каменя – нічого не лежить. У Дубровиці вздовж дороги і колоди, і
цегла лежить, можливо, хай трошки для благоустрою міста попрацює.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я надам слово Юрію Аркадійовичу (Яремнко), він з ним працює
щодня. У вісім годин він звітує Юрію Аркадійовичу (Яременко).
Шум в залі.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я, коли працювала, то ніхто так не працював, як він.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Він просто не може довести те, що він робить, але він старається.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Лілія Михайлівна (Гладка) ви бачите, що він робить.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Він взагалі молодець, чесне слово.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №546 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - 3, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму розвитку культури на 2018 рік.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
Шановні депутати, заходи щодо виконання міської програми у таблиці.
Проект рішення розглянутий на постійних комісіях. Прошу підтримати дану
програму.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
На комісії ми цю програму розглянули і підтримали. Але на наступну
сесію я пропоную, щоб ці заходи щодо виконання міської Програми розвитку
культури розписати так, як у Програмі фізичної культури і спорту. Ці 170 000
гривень розписати більш детально що на що.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Більш цільове використання.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Бо тут все збито у одну суму 150000 гривень. То ці 150000 гривень
розписати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Протокольне доручення: розписати по пунктах.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Так, розписати по пунктах.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене пропозиція до пункту 7 внести зміни: слова «по потребі»
замінити на «30 листопада 2018 року», бо потреби у міської ради по
вшануванню голодомору у школах у цьому році чомусь не було. І так буде у
2018 році – по потребі. Пропишіть чітко, у нас є визначено законом остання
неділя листопада, а проведіть протягом листопада.
Шум в залі.

Годунко М.М. – секретар ради.
То що ви пропонуєте?
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
Може просто листопад 2018 року.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Листопад 2018 року.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще які будуть запитання. Немає. Отже протокольне доручення
розписати по пунктах 150000 тисяч гривень. І внести зміни у програму в
пункт 7 слово «по потребі» замінити на «листопад 2018 року». Прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому зі змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №547 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму забезпечення участі Дубровицької
міської ради в Асоціації міст України на 2018 – 2019 роки.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Дана програма передбачає сплату членських внесків. Асоціація міст
проводить семінари, у яких участь беруть не тільки керівний склад, а й
завідувачі відділами і спеціалісти міської ради. Прошу підтримати дану
програму.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №548 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про
міську Програму соціально-економічного та
культурного розвитку міста Дубровиці на 2018 рік.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.

Шановні депутати, всі програми, які ми прийняли, вони об’єднуються
у одну міську Програму розвитку соціально-економічного та культурного
розвитку міста Дубровиці на 2018 рік. Відповідно, що Програма
впровадження апаратно-програмного комплексу «Відеконтроль «Рубіж» у
м.Дубровиця на 2018 рік не пройшла, то її виключаємо з даної програми.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання? Немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому зі змінами, виключивши з проекту рішення
Програму впровадження апаратно-програмного комплексу «Відеконтроль
«Рубіж» у м.Дубровиця на 2018 рік.
ВИРІШИЛИ: рішення №549 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про оплату праці міського голови та заступника міського
голови.
Доповідала: Лисак О.І. – головний спеціаліст фінансово-економічного
відділу.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006
року пропонуємо встановити міському голові та заступнику міського голови
надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 % посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи органів місцевого
самоврядування та надбавки за вислугу років.
Встановити міському голові
та заступнику міського голови
відповідно до їх особистого вкладу у загальні результати роботи щомісячну
премію в розмірі 60%, а також премію до професійних та державних свят у
розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, у межах
затверджених видатків на оплату праці.
Виплачувати допомогу на оздоровлення при наданні чергової
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань у розмірі середньомісячної заробітної плати у межах затверджених
видатків на оплату праці.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ми, депутати, які приходимо на громадських засадах, ми нормально
відносимося до роботи міського голови і, відповідно, приймаємо рішення.

Ми хотіли б, щоб міська рада, апарат міської ради повернувся обличчям до
депутатів. Можливо, це не це питання, але так як вони збирали депутатів на
органи місцевого самоврядування два роки – одного запрошують, другого ні,
і взагалі не знають, коли ми народилися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, якщо ми будемо у такі питання вдаватися. А хто з
вас міського голову привітав? Можливо, два чи три депутати. Якщо ми
будемо вирішувати такі питання, що хтось когось не привітав, то для роботи
не вистачить часу.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Це не питання сесії.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Воно не стосується оплати праці.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я голосувати не буду згідно ЗУ «Про засади
запобігання і протидії корупції». Якщо не має заперечень, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №550 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)» - 1
СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2018 рік.
Доповідала: Лисак О.І. – головний спеціаліст фінансово-економічного
відділу.
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
У нас будуть деякі зміни, бо у проект рішення включено 120000
гривень на Програму впровадження апаратно-програмного комплексу
«Відеконтроль «Рубіж» у м.Дубровиця на 2018 рік, яка не пройшла. Таїсія
Володимирівна (Дубінець), ваші пропозиції.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Із змінами буде. Зачитаю спочатку що є, а потім зміни. Установити загальний
обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік в сумі 22 932 100 грн. Все
зачитувати не буду. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у
сумі 21 886 600 грн., спеціального фонду бюджету 1 045 500 грн.

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Проект рішення у нас є, для чого його зачитувати.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Тільки не проходить Програма впровадження апаратно-програмного
комплексу «Відеконтроль «Рубіж» у м.Дубровиця на 2018 рік в сумі 120000
гривень.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), у мене пропозиція: ці 120000
гривень перерозподілити на капітальний ремонт покрівлі будинку по
вул.Артеменка, 32а.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
А у мене пропозиція виділити кошти на систему «Рада».
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Також слушна пропозиція.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Ми дуже затягуємо цим поіменним голосуванням сесію. І я пропоную
виділити 60000 гривень на систему «Рада».
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ірина Олександрівна (Дем’янець), я за, але ми не знаємо, що це за
система. Нам одну систему запропонували за 160000 гривень і сказали, що це
сама оптимальна, а зараз пропонують за 50000 гривень. Давайте, хай районна
рада закупити, ми побачимо, як вона працює.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Давайте виділимо, і ви закупите. Я говорю: давайте виділимо гроші, і
ви заворушитеся і закупите.
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Я по суті погоджуюся зі своєю колегою, але я думаю, що дах тече, то
краще виділити на дах, ніж на систему «Рада». Ми вже посидимо лишню
годину, але людям потрібно перекрити дах. Пропозиція: виділити цих 120000
гривень на дах.

Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
50000 гривень на систему «Рада», у нас є певні сумніви. Спеціалісти
говорять, що за такі гроші щось добре ми купити не зможемо.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Ми будемо брати саме просте: дві кнопки. Не планшети по 150000
гривень, а дві кнопки.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є дві пропозиції.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Давайте поділимося: вам половина і нам половина.
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсія Володимирівна (Дубенць), що скаже нам комісія.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Що комісія скаже, комісія скаже, що перекриття будинків по програмі
розвитку міста, хай опитують жителів тих будинків і все. У минулому році
150 будинок не пройшов, 15 по вулиці Миру не пройшов. Робіть опитування.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Опитування яке?
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Чи візьмуть люди участь у співфінансуванні.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Та не візьмуть люди участь.
Для протоколу: вийшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте спочатку проголосуємо за основу, а потім подумаємо, на що
виділити ці гроші. Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу.

ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я вислухав ваші пропозиції, що скажу, Таїсія
Володимирівна (Дубінець) вона має рацію тому, що вона у тому році
зверталася, і ми, відповідно, дотримувалися нашої програми. А програма, це
20% люди і 80% міський бюджет. Якщо ми не внесемо зміни до програми, то
що з того, що ми будемо виділяти кошти, все рівно 20% коштів потрібно
назбирати. Я думаю, що ми будемо напрацьовувати, і, можливо, дійсно
необхідно внести зміни до програми.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
У мене пропозиція: давайте ці 120 тисяч гривень виділимо на міську
Програму розвитку міста Дубровиця на 2016-2020 роки.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Кошторисна вартість одного будинку 140000 гривень, другого 160000
гривень.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Сергій Васильович (Столярець), ви ніколи не подали на комісію ні разу
ні один проект. Ми у вас просили. Ні на майданчики, ні на будинки ви не
показали. Прохання: пропонуєте – хоч би раз принесіть документи. За
останні два роки ви ні разу на комісію не принесли. Прохання: приносити на
комісію заздалегідь.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Надамо кошториси.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, Сергій Васильович (Столярець) запропонував
120000 гривень перекинути на програму: «Про міську Програму розвитку
міста Дубровиця на 2016-2020 роки». Інші пропозиції будуть?
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
У мене була пропозиція виділити на систему «Рада».
Микульський Б.М. – міський голова.
Ірина Олександрівна (Дем’янець), виділимо.

Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Мене таке не влаштовує. Коли?
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте після першого кварталу.
Шум в залі.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Дивіться скільки зараз часу, а ми ще до середини не дійшли. Хоча би до
20 години закінчили б.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Нам потрібно вивчити це питання, скільки коштує та програма.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Ми що раз у квартал не зберемося.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Яка це сесія?
Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської ради.
23.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Всього на всього.
Для протоколу: вийшов депутат Ляшенко Микола Миколайович.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ірино Олександрівно (Демянець), давайте знайдемо нормальний
компроміс.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Та не знайдемо ми його. Давайте голосуємо.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), давайте голосувати.

Микульський Б.М. – міський голова.
Ставлю на голосування, щоб виділити 120000 гривень на програму:
«Про міську Програму розвитку міста Дубровиця на 2016-2020 роки». Прошу
голосувати.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 9
Микульський Б.М. – міський голова.
Які далі пропозиції. Була пропозиція система «Рада».
Шум в залі.
ВИСТУПИЛИ: Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
На дороги, на тротуари.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ці 120000 гривень на облаштування вулиць.
Шум в залі.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Давайте хай ці кошти будуть в резервному фонді.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Нам потрібно бюджет збалансувати.
Шум в залі.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
А чого нам сцену гарну не зробити в центрі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сцена коштує мільйон.
Шум в залі.
Для протоколу: зайшов депутат Ляшенко Микола Миколайович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсіє Володимирівно (Дубінець), запропонували на комунальну
службу міста. На що?
Шум в залі.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
На дороги давайте.
Шум в залі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Поточні видатки – організація благоустрою населених пунктів.
Закупівля матеріалів, послуг, це там же і тротуари, дороги, утримання,
поточний ремонт.
Лисак О.І. – головний спеціаліст фінансово-економічного відділу.
На матеріали чи на роботи.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Поділити потрібно.
Годунко М.М. – секретар ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), а програма дозволяє.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Так.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція 120000 гривень перекинути на поточні видатки –
благоустрій міста.
Лисак О.І. – головний спеціаліст фінансово-економічного відділу.
Я зрозуміла, що на благоустрій міста, а саме на матеріали чи послуги.
Шум в залі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Матеріали 40%, а послуги 60%.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
У мене інша пропозиція: виділити ці кошти на дитячий майданчик по
вул.Шкільній,14, у програмі є.

Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Це є у бюджеті. Комунальна служба придбає, а ви встановлюєте.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Цієї ж суми немає там.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
60000 гривень
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Є ця сума.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Так.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ставлю на голосування пропозицію щодо направлення 120000 гривень
комунальній службі на поточні видатки.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсія Володимирівна (Дубінець), що ви скажете.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Давайте ці гроші виділимо комунальній службі на благоустрій міста.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте на благоустрій міста, на поточні видатки.
Годунко М.М. – секретар ради.
Олена Іванівна (Лисак), озвучте, скільки на матеріали, а скільки на
послуги.
Лисак О.І. – головний спеціаліст фінансово-економічного відділу.
На придбання матеріалів 48 000 гривень, а на послуги 72000 гривень,
це 40% і 60%.
Микульський Б.М. – міський голова.

Ставлю на голосування пропозицію щодо 120000 гривень. Виділити їх
на поточні видатки, організація благоустрою населених пунктів (комунальна
служба міста): придбання матеріалів 48 000 гривень та на послуги 72000
гривень. Прошу голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 3
Годунко М.М. – секретар ради.
Шановні депутати, ще будуть зміни до проекту рішення по тексту,
суми не будуть мінятися, а фінансове управління відредагує сам текст, тобто
можливо слова будуть переставлені місцями.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення в
цілому зі змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №551 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Для протоколу: вийшов депутат Задорожний Анатолій Григорович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на 2018 рік.
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
З планом роботи всі ознайомлені, був розміщений на сайті. Прохання
підтримати.
Для протоколу: зайшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У мене до плану роботи є доповнення.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Доповнити до плану роботи: звіт міського голови про здійснення
державної регуляторної політики Дубровицької міської ради та її
виконавчого комітету за 2017 рік.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
У який квартал добавляємо це питання.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У перший квартал.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Давайте його об’єднаємо, до звіту міського голови добавимо про
здійснення державної регуляторної політики.
Столярець М. М. – начальник організаційно-правового відділу міської
ради.
Можна, воно в законі разом написано.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, звіт міського голови доповнити про регуляторну політику.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Щоб не робити окреме питання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), будь-ласка.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Пам’ятаєте, на тій сесії ми давали протокольне доручення щодо
незаконного будівництва на території міста Дубровиці. Я пропоную
включити у перший квартал питання: звіт сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин щодо незаконного будівництва на
території міста Дубровиці.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще які будуть доповнення і пропозиції. Шановні депутати, якщо
більше доповнень немає, то голосуємо зразу з відповідними пропозиціями чи
за кожну окремо.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради
Ні, зразу.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зараз Микола Миколайович (Годунко) озвучить доповнення.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
У перший квартал Таїсія Володимирівна (Дубінець) запропонувала до
звіту міського голови додати звіт про регуляторну політику. Дане питання

буде звучати так: «Звіт міського голови про роботу виконавчого комітету
міської ради та про здійснення державної регуляторної політики за 2017 рік».
Віталій Сергійович (Андрусенко) запропонував у перший квартал добавити
питання: «Звіт сектору з питань містобудування, архітектури та земельних
відносин щодо незаконного будівництва на території міста Дубровиці».
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Давайте не так сформуємо. У мене така пропозиція: «Звіт сектору з
питань містобудування, архітектури та земельних відносин щодо дотримання
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на території
міста Дубровиці».
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Отже, у перший квартал замість пропозиції Віталія Сергійовича
(Андрусенка) додаємо пропозицію Сергія Васильовича (Столярця): «Звіт
сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин щодо
дотримання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на
території міста Дубровиці».
Микульський Б.М. – міський голова.
Всім зрозуміло. Є дві пропозиції, ми включаємо ці пропозиції у наш
план роботи на 2018 рік. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому з доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №552 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо вставлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) громадянам в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля. Проект рішення вам розданий, це стара
забудова. Будь-ласка, запитання. Комісія підтримала даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Володимир Якович (Іванов), комісія підтримала.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Так, комісія підтримала.

Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №553 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Гагаріна, 21 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, це поділ ділянки колишньої території фабрики
«Діброва». Ми з вами приймали рішення щодо поділу, цей поділ здійснився,
тепер затвердження і реєстрація права комунальної власності. Будь-ласка,
запитання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №554 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Миру,3 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Це колишня аптека №27.
Там відбувся поділ ділянки. Хочу зауважити, що у проекті рішення
розриваємо договір оренди на земельну ділянку, так як дана земельна ділянка
розділяється на дві ділянки. Проект рішення вам розданий. Будь-ласка,
запитання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №555 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Полховському П.С. в м.Дубровиця по
вул. Макарівська, 38.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля. Це стара забудова, людина успадкувала
будинок і зараз оформляє земельну ділянку. Проект виготовлений, комісія
підтримала. Будь-ласка, запитання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №556 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Набережна, 33 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, це приватний будинок, оформлений у спільну
сумісну власність. Проект рішення вам розданий, комісія підтримала. Будьласка, запитання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №557 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Малафею М.І. в оренду в м. Дубровиця, вул. Бориса Шведа, 3.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля. Людина використала своє право на
безкоштовну приватизацію, тому бере дану земельну ділянку в оренду.
Проект рішення вам розданий, будь-ласка, запитання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №558 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки командитному товариству
«Рівне - ПАС» по вул. Воробинська,175 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, це автовокзал. Ми давали дозвіл на
проведення експертної оцінки, розроблений звіт. У проекті рішення у вас є
вартість, ціна і умови продажу. Будь-ласка, запитання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання. Немає запитань. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №559 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про розроблення містобудівної документації – детальний
план території в м.Дубровиця, вул. Шевченка.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, власник земельної ділянки звернувся щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки. У зв’язку з відсутністю
містобудівної документації у межах населеного пункту він просить дати
дозвіл на розроблення містобудівної документації і плану детального

планування земельної ділянки, щоб змінити цільове призначення земель
житлової та громадської забудови на землі комерційного призначення.
ВИСТУПИЛИ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
Суть зміни?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Суть зміни: категорія земель іде 02.01 для обслуговування і
будівництва житлового будинку.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
А що там побудовано?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так написано в ДБК, і здійснюється перевірка, якщо це ви, Сергію
Васильовичу (Столярець), хотіли знати. На минулій сесії говорила, що орган
місцевого самоврядування позбавлений права контролювати або притягувати
до відповідальності.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Інформувати.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Інформуємо.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
На даному об’єкті до сих пір відсутні договори і контейнер для збору
ТПВ.
Шум в залі.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
А що, вони не беруть дозволу.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Тепер тільки погоджують графік роботи. Я не розумію, де сприяння. Я
сам один і один майстер «Будинкоуправління» не вирішимо цю проблему. Ви
зрозумійте мене правильно, воно не мені потрібно, воно нам потрібно. Я
лише на роботі там вісім годин, а далі такий самий, як і ви. Об’єкт великий,
організація збору неорганізована.
Шум в залі.

Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Ми маємо вплинути.
Микульський Б.М. – міський голова.
Депутати почули аргументи Сергія Васильовича (Столярця).
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Сергій Васильович (Столярець), щодо співпраці нас з вами стосовно
заключення договорів вона є, і ви це дуже прекрасно знаєте.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Приклад.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Тепер без договору на вивіз ТПВ абсолютно ніякого дозволу на
погодження режиму роботи не даємо.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
За два роки почули, дякую.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Сергій Васильович (Столярець), а яких ви вжили заходів, щоб
заключити з ним договір.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ми всім направляємо листи, відповідь – нуль.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Я маю на увазі чи інспектор ходив. У вас є якийсь інспектор,
контролер.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Немає у нас інспектора, у нас є майстер.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я вам скажу відверто: ми у всіх вимагаємо, щоб
навели благоустрій. Вісімдесят відсотків роблять, але самі небідні люди не

хочуть робити, і вони тоді кричать, пишуть на нас, що ми руки ламаємо їм.
Підприємці малого, середнього бізнесу роблять, а великого бізнесу – їм
завжди не вистачає грошей. Ви нас також зрозумійте, бо не всі депутати нас
підтримують. Декого зачепимо, то зразу петиція, що міський голова хоче
нажитися за рахунок якогось підприємця. Я багатьом підприємцям завжди
дякую, особливо я говорю про малий і середній бізнес. Великий бізнес не
хоче платити і не хоче дійсно підписувати договори на вивіз ТПВ, це є
проблема. По цьому питанню Сергій Васильович (Столярець) сказав своє
бачення, ви вислухали, яке приймете рішення, так і буде. Цю проблему нам
потрібно вирішити.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1, «проти» - 0, «утримались» - 19
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про розроблення містобудівної документації - детальний
план території в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Проект рішення вам
розданий, будь-ласка, запитання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Задавайте питання до Катерини Данилівни (Пшенична), щоб всім все
було ясно.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №560 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про розроблення містобудівної документації - детальний
план території в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це питання повторно виносимо на сесію, розглядалося на постійний
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля. Будь-ласка,
запитання.
Шум в залі.
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Вони купили дану земельну ділянку по ринковій ціни і заплатили
податки по ринковій ціні. Вони там вже окультурили прибрали той
бомжатнік, загребли. Зробили не один раз суботник і все прибрали, вони
дружні такі, і в дощ працювали.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, давайте послухаємо присутніх на сесії
представників Релігійної громади Свідків Єгови. Будь-ласка, вам три
хвилини, давайте, обґрунтовуйте, щоб хто не зрозумів, то зрозумів. Будьласка, вам слово.
Воробйов О.В. – представник Релігійної громади Свідків Єгови.
Шановний міський голова Богдан Михайлович (Микульський),
шановні депутати, ми представляємо Релігійну громаду Шевченківського
району міста Львова, Свідків Єгови. І у вашому містечку Дубровиця є
релігійна група близько п’ятдесяти чоловік Свідків Єгови. З деякими,
можливо, ви знайомі особисто. За ради цієї групи ми придбали земельну
ділянку, як юридична особа, за адресою на перехресті вулиці Нова і вулиці
Б.Шведа. Там збираємося побудувати культову споруду Зал Царства Свідків
Єгови. Це звичайна процедура, бо такі Зали Царства будуються по всій
Україні, їх є в Україні на сьогоднішній день понад сімсот. Отже, чому ми
звертаємося до депутатів, до вас: наше прохання, щоб ви надали нам дозвіл
на розробку детального плану території. Це технічне питання, яке дозволяє
нам розробляти документацію технічну. І якщо ви дозволите, то Сергій
Валентинович продовжить. Будь-ласка.
Шум в залі.

Цястусь С.В. – представник Релігійної громади Свідків Єгови.
Для того, щоб розпочати проектування цієї будівлі і урахувати всі
містобудівні умови і обмеження в тому районі, розробляється цей детальний
план території. Чому ми його почали, бо архітектор у м.Дубровиця порадив,
що це такий правильний крок згідно законодавства, щоб спочатку розробити
цю містобудівну документацію, а потім можна отримати містобудівні умови і
обмеження для початку проектування. Оскільки це містобудівна
документація, то ви знаєте, що місто мусить виступати як замовник, а ми
можемо лише як виконавці й інвестори.
Воробйов О.В. – представник Релігійної громади Свідків Єгови.
Шановні депутати, хочемо також нагадати, що ми зверталися, щоб нам
виділили земельну ділянку під забудову, по законодавству ми маємо право це
зробити. Але те, що нам пропонували, не підійшло, то ми придбали ділянку
за власний кошт. Дякую вам.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми вам дякуємо.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, давайте визначатися, хто як вважає за потрібне.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №561 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 5
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного 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.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія не підтримала. Проект рішення вам
розданий, будь-ласка, запитання.
ВИСТУПИЛИ: Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Потрібно сказати Колоді, що для обслуговування хай бере сотих
дванадцять, а тридцять сотих віддасть учасникам АТО.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Скільки за це питання можна вже голосувати. Змором депутатів беруть.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Давайте голосувати.
Шум в залі.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Він купив чотири сотих, то для обслуговування можна продати йому
дванадцять сотих, а не сорок дві сотих.
Микульський Б.М. – міський голова.
Лілія Михайлівна (Гладка) сказала своє бачення. Але коли є заява,
звернення ми повинні розглянути.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 1, «утримались» - 12
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,
175б.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це повторне звернення. Дане питання розглядалося на постійний
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, комісія підтримала.
Проект рішення вам розданий, будь-ласка, запитання.
ВИСТУПИЛИ: Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Що це таке?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.

Ковтунович, автовокзал. На аукціоні викуплені об’єкти нерухомості,
згідно 120 статті при переході права власності на нерухоме майно має
перейти право користування земельною ділянкою.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 13
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Миру,3.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Ми затверджували поділ
ділянок за даною адресою, тепер розділили на дві земельні ділянки. І один із
власників об’єкту нерухомості має намір викупити земельну ділянку під
об’єктом нерухомості. Проект рішення вам розданий, будь-ласка, запитання.
Там спільна сумісна власність.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №562 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Миру,3-а.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Це аналогічне нашому
попередньому те, що ми розділили на дві земельні ділянки. Хочу зауважити,

що у проекті рішення є технічна помилка, а саме у адресі земельної ділянки.
У нас написано вул.Миру, 3-а, а потрібно вул. Миру,3. Проект рішення вам
розданий, будь-ласка, запитання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №563 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пецку А.В. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м. Дубровиця, вул.Нагоранська,7/7.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Це територія колишнього
ПМК-175.
ВИСТУПИЛИ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
Хто такий Пецко Андрій Володимирович.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Власник об’єкту нерухомості, який знаходиться на даній земельній
ділянці.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Конкретніше, щоб візуально зрозуміти, де це.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Сергій Васильович (Столярець), я можу дати вам графічні матеріали і,
якщо депутати захочуть, я можу кожному роздати, щоб знали, де воно
знаходиться.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Вони поділили між собою.

Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Оксано Іванівно (Золотаревич), там були розвалини, але підприємці
зробили доволі велику роботу, привели у порядок. Щось вони хочуть там
робити, дай Бог, щоб вони там щось робили. А за територію я вам скажу: ви
знаєте, які зараз податки, не кожний зараз ці податки потягне. Тому будуть
дробити і будуть продавати.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №564 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Холодьку В.В. 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.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Це те сама, що попереднє
рішення. Люди повикупляли будівлі, і під ними хочуть оформити земельну
ділянку. Це та сама територія.
Шум в залі.
ВИСТУПИЛИ: Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
У попередньому рішення була конкретна адреса вул.Нагоранська,7/7, а
тут просто вул.Нагоранська.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Я хочу сказати, чому там стоїть адреса вул.Нагоранська,7/7, бо то один
об’єкт нерухомості, і він має конкретну адресу. А у цього співвласника
декілька об’єктів нерухомості, тому адреси точної зараз присвоїти не можу.

Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає більше. Прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №565 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ютовець Л.А. на виготовлення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
шляхом викупу в м. Дубровиця, вул.Нагоранська.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійний комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала. Це третій співвласник
цього майнового комплексу.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Шановні депутати, проект рішення розміщений на сайті міської ради
заздалегідь. Якщо комусь щось не ясно, зателефонуйте чи прийдіть, і я
кожному покажу, поїдемо подивимося.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я вам скажу, що я там була, там більшість є будівлі, склади, але землі
там багато.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, ви знаєте, що у нас є справа у суді по нерухомості.
Був податок на нерухомість 2%, зараз 0,7%, 0,5% але підвищують мінімальну
заробітну плату. Від мінімальної заробітної плати розраховується податок на
нерухомість. Коли будемо приймати податки, то потрібно до цього ставитися
дуже обережно, бо підприємства повинні працювати, ми повинні їх залишати
на плаву. Ми приймаємо місцеві податки під одну мінімальну заробітну
плату, бо ми приймаємо літом, а з першого січня вона постійно зростає. Я
вам скажу, ситуація, що стосується землі промисловості, дуже складна.
Добре, що люди ще мають запас, а коли той запас кінчиться, та земля знову
буде стояти, ті будівлі будуть руйнуватися. Потрібно дати людям працювати,

і ми це будемо брати до уваги, коли будемо приймати місцеві податки літом.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №566 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 1
СЛУХАЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, переходимо до питання «Різне».
ВИСТУПИЛИ: Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Я хочу повернутися до пропозиції, що запропонувала пані Ірина
(Дем’янець), давайте ми це питання розглянемо і виділимо п’ятдесят тисяч
гривень на систему «Рада», це невеликі гроші. Ви на роботі працюєте,
отримуєте заробітну плату, ми ходимо на добровільних засадах.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я сказав, що гроші ми передбачимо.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я сказав, що ми повернемося до цього питання.
Таїсія Володимирівна (Дубінець) прошу.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Коли ми приймали бюджет у грудні 2016 року на 2017 рік, я тоді
говорила, що писала депутатське звернення до нашої податкової інспекції,
щоб вони мені надали такі дані: які у нас є підприємства і підприємці, які тут
здійснюють на території міста свою діяльність, але таких даних мені не
надали. Богдан Михайлович (Микульський), мені тоді сказав, що такий лист
ми направимо від міської ради. Я подивилася, чи наш виконком протягом
2017 року виконував таку роботу, але у планах роботи я не побачила.
Значить, вони таку роботу не виконували. До чого це веду, це дуже важливе
питання на території нашого міста, бо є магазини, які у нас тут, я взяла
недавно чек, а юридична адреса місто Сарни. Це означає, що податки не
йдуть до міста, а йдуть у місто Сарни. І ще таке питання, що до нас заходять
у місто великі магазини. Ми не захищаємо свого підприємця. І ви не думайте,
що воно просто так, з часом самі підприємці будуть іти сюди піднімати це
питання. Я вчора читала статтю, що у місто Здолбунів заходить АТБ, і
питання вирішують депутати, навіть не виконком, а депутати, чи бути такому
магазину на території міста. Тому, що такі магнати магазини, як Епіцентр,

АТБ і інші поглинуть наших підприємців, які займалися по 20-30 років своєю
підприємницькою діяльністю.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсія Володимирівна (Дубінець), якщо людина викупила землю, то
вона там може будувати.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У Вараші у міській раді депутатський склад прийняв таке рішення, що
тільки підприємницька діяльність для підприємців свого міста.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Мене постійно критикують, і ваша партія також, що не привели
інвестора. Почекайте, коли прийде із Сарн інвестор, то не можна, а наш
інвестор, який має великі гроші, не хоче іти. Наш інвестор приходить, вони
дуже часто приходять, Богдан Михайлович (Микульський), а можна десь тут
щось побудувати, але вони тільки у центрі і 150 метрів від центру і все. Далі
як 150 метрів ніхто не хоче іти. Як ми можемо вплинути, коли побудувався
на вулиці Шевченка один двохповерховий магазин і другий. Можемо ми
вплинути? Не можемо. Він викупив землю, побудував, ми лише їм
встановлюємо режим роботи і все.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Хай він реєструється на території міста, щоб він був юридична особа. Я
тоді говорила, що у Зарічному народний депутат Яніцький підняв таке
питання, і там дуже багато не тільки підприємці, а й підприємства
перереєструвалися, і зараз вони мають додатково мільйон надходжень.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Районна рада цим питанням займається, але методом особистої
розмови, вони також не можуть їх заставити.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), будь-ласка.

Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я буквально одну хвилину. Стихійна торгівля. От у районі третьої
школи постійно хтось там торгує. Я розумію, що, можливо, дешевше, але
наші підприємці платять всі податки, торгуючи такою ж групою товарів.
Вони не спроможні конкурувати із стихійною торгівлею, з тими, хто нічого
не платить. Це як грати карти з шулером. У ціну закладається податок на
нерухомість, єдиний податок, наймана праця. Стаціонарна точка створює
робочі місця, сплачує податки і так далі. Приїхала фура, стала і торгує, де їм
заманулося, біля школи. Рахую, що орган місцевого самоврядування
повинен реагувати на таке. У нас є офіційно ринок, будь-ласка, заїхав на
територію ринку, сплатив за послуги і торгуй. Завтра вони виїдуть на площу
фурою, це ненормально.
Шум в залі.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
От дивіться, Богдан Михайлович (Микульський), власник здає в оренду
своє приміщення, і хто орендує, він у вас бере дозвіл на відкриття тієї точки.
Столярець М.М.– начальник організаційно-правового відділу міської
ради.
На режим роботи тільки і все.
Шум в залі.
Годунко М.М. – секретар ради.
Шановні депутати, хочу вам нагадати, що потрібно до 1 квітня 2018
року здати декларації про доходи за 2017 рік.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, у нас сьогодні останнє засідання у цьому році. Я вас
хочу привітати з новорічними святами, з Різдвом Христовим, хай Бог нам
допомагає і дасть нам мир і повагу один до другого, і тоді ми будемо
нормальною державою. Вже всі питання порядку денного вичерпані,
двадцять третю чергову сесію міської ради сьомого скликання оголошую
закритою.
(Звучить державний гімн України)
Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

