УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
34400, м.Вараш, майдан Незалежності,!

П Р О Т О К О Л №30
Тридцятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання
Пленарне засідання 12 листопада 2018 року
тридцятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання
Обрано депутатів: 34
Присутні: 25 (згідно листа реєстрації).
Депутат міської ради А.Рожко відмовився реєструватись у листі
реєстрації депутатів на тридцятій сесії BMP, проте зареєстрований у системі
електронного голосування Soprano.
Відсутні:
Антипець О.Д.
Бірук Н.П.
Ковбасюк М.М.
Кречик А.І.
Куц І.В.
Присяжнюк С.В.
Самойлова Т.Д.
Чумак О.М.
Присутні та запрошені на тридцятій сесії
Вараської міської ради сьомого скликання 12 листопада 2018 року:
С.Антоніч
0.Базелюк
1.Барабух
С.Бедик

- головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
- начальник відділу організаційної роботи та загальних питань
- начальник відділу економіки
- начальник управління містобудування, архітектури та
капітального будівництва
Б.Бірук
- керуючий справами
О.Данілко
- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців
Л.Данилко
- головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних
відносин
В.Келлер
- директор КП «БТІ»
О.Корень
- начальник управління освіти
0.Коцюбинський- начальник ДЗ „СМСЧ-3 МОЗ України”
1.Кущик
- начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення

І.Мізюк
С.Мушик
С.Пашко
С.Решетицький
І.Савченко
С.Сарницький
С.Сергійчук
Т.Сич
В.Тацюк
Р.Хондока
А.Шкабура
А.Шумра

- начальник відділу з питань НС та ЦЗН
- директор КП «Житлокомунсервіс» BMP
- директор міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді
- директор КП «Міські електричні мережі»
- начальник відділу майна комунальної власності міста
- головний бухгалтер КП «Благоустрій» BMP
- директор КП «Благоустрій» BMP
- начальник управління праці та соціального захисту
населення
- начальник фінансового управління
- в.о. старости села Заболоття
- заступник начальника відділу у справах сім'ї, молоді та
спорту, голова комітету з фізичної культури і спорту
- начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

Керівники підприємств, установ та організацій міста, співробітники
Вараського відділу поліції.
Підприємці та жителі міста.
Тзп міського голови О.Мензул повідомив, що кворум, необхідний для
роботи сесії є та відкрив тридцяту сесію Вараської міської ради сьомого
скликання.
(Звучить Державний Гімн України)
Тзп міського голови О.Мензул запропонував створити робочі органи.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував лічильну комісію обрати у
складі 3-х чоловік
Лічильна комісія:
Журба Олександ Олександрович
Назарчук Оксана Михайлівна
Шаблій Володимир Олександрович
Голосували: за-21, проти-0, утримались-О.
Вирішили: Затвердити склад лічильної комісії.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував секретаріат обрати у складі
2-х чоловік
Секретаріат:
Анощенко Тетяна Богданівна
Будь Ксенія Миколаївна
Голосували: за-19, проти-0, утримались-1.
Вирішили: Затвердити склад секретаріату.
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцятої сесії Вараської
міської ради сьомого скликання.

Доповідав: О.Мензул, тзп міського голови.
Відповідно до розпорядження міського голови від 02 листопада 2018 року
№338-р «Про скликання тридцятої сесії Вараської міської ради сьомого
скликання» із змінами від 05.11.2018 №340-р та від 08.11.2018 №346-р,
пропоную розглянути на тридцятій сесії Вараської міської ради сьомого
скликання наступні питання:
1. Про розгляд депутатських запитів та звернень.
2. Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу
на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства
Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги».
Проект рішення №1339 від 25.09.2018 року.
Доповідає: Д.Юіцук, голова комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я та спорту.
3. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на
заміщення посади директора комунального некомерційного підприємства
Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги».
Проект рішення №1375 від 29.10.2018 року.
Доповідає: Д.Ющук, голова комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я та спорту.
4. Про внесення змін до установчих документів Кузнецовської міської
публічної
бібліотеки та затвердження Положення про Вараську міську
публічну бібліотеку
відділу культури та туризму виконавчого комітету
Вараської міської ради в новій редакції. Проект рішення №1172 від 20.04.2018
року.
Доповідає: І.Журук, в.о. начальника відділу культури та туризму.
5. Про внесення змін до установчих документів Кузнецовської міської
бібліотеки для дітей та затвердження Положення про Вараську міську
бібліотеку для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету
Вараської міської ради в новій редакції. Проект рішення №1174 від 20.04.2018
року.
Доповідає: І.Журук, в.о. начальника відділу культури та туризму.
6. Про надання дозволу громадянину Єсіпову О. В. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Проект
рішення №844 від 20.07.2017 року.
Доповідає: В.Ярижко, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин.
7. Про надання дозволу громадянці Мостюк Г.П. на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Проект рішення №509 від 13.01.2017 року.
Доповідає: В.Ярижко, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин.
8. Про надання дозволу громадянину Степанюку А.С. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Проект
рішення №926 від 25.09.2017 року.
Доповідає: В.Ярижко, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин.

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 жовтня 2018 року
№1180 «Про створення комісії з проведення конкурсу на право оренди
комунального майна». Проект рішення №1373 від 29.10.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
10. Звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Зубрецької Н.О. за 2017 рік. Проект рішення №1066
від 03.03.2018 року.
11. Звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Кречика А.І. за 2017 рік. Проект рішення №1067 від
03.03.2018 року.
12. Звіт про роботу керуючого справами виконавчого комітету Вараської
міської ради Бірука Б.І. за 2017 рік. Проект рішення №1068 від 03.03.2018 року.
13. Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 15.12.2017
№978 «Про затвердження плану діяльності Вараської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік». Проект рішення №1380 від 01.11.2018
року.
Доповідає: І.Барабух, начальник відділу економіки.
14. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного
підприємства Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної
допомоги», що затверджений рішенням Вараської міської ради від 01.06.2018
№1079. Проект рішення №1387 від 08.11.2018 року.
Доповідає: І.Барабух, начальник відділу економіки.
15. Про передачу майна у комунальну власність Вараської міської ради.
Проект рішення №1381 від 07.11.2018 року.
Доповідає: О.Мензул, тзп міського голови.
16. Про початок реорганізації Заболоттівської сільської ради шляхом
приєднання до Вараської міської ради. Проект рішення №1389 від 08.11.2018
року.
Доповідає: О.Мензул, тзп міського голови.
17. Про затвердження зразку та опису гербової печатки старости села
Заболоття Вараської міської ради. Проект рішення № 1386 від 08.11.2018 року.
Доповідає: Р.Хондока, в.о. старости села Заболоття.
18. Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 13.10.2017
року №869 «Про затвердження Порядку надання адресної матеріальної
допомоги мешканцям міста Вараш, які опинились у скрутних життєвих
обставинах». Проект рішення №1384 від 08.11.2018 року.
Доповідає: Т.Сич, начальник управління праці та соціального захисту
населення.
19. Про передачу комунального майна, яке знаходиться на балансі КМКП
Проект рішення №1388 від 08.11.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки цільове призначення якої змінюється. Проект рішення№1262 від
17.07.2018 року.
Доповідає: В.Ярижко, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин.
21. Різне.

Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти порядок денний за
основу.
Голосували: за - 23, проти - 0, утримались - 0.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний тридцятої сесії Вараської міської ради сьомого
скликання прийняти за основу.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного питання «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік»
Проект рішення №1390 від 09.11.2018 року та розглянути його перед питанням
Різне.
Депутат міської ради Н.Грохольська обгрунтувала необхідність
включення питання до порядку денного.
Голосували: за-22, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Н.Петрович, яка запропонувала перенести та
розглянути перед питанням Різне, наступні питання:
10. Звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Зубрецької Н.О. за 2017 рік. Проект рішення №1066
від 03.03.2018 року.
11. Звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Кречика А.І. за 2017 рік. Проект рішення №1067 від
03.03.2018 року.
12. Звіт про роботу керуючого справами виконавчого комітету Вараської
міської ради Бірука Б.І. за 2017 рік. Проект рішення №1068 від 03.03.2018 року.
Голосували: за-16, проти -0, утримались -5.
Вирішили: Підтримати пропозицію (процедурне рішення).
СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Є.Павлишина, який запропонував зняти на
довивчення питання «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
цільове призначення
якої змінюється».
Проект
рішення№1262 від 17.07.2018 року.
Голосували: за-24, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував затвердити
порядок денний тридцятої сесії Вараської міської ради в цілому зі змінами.
Голосували: за-22, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд депутатських запитів та звернень.
Депутат міської ради М.Левченко зробила зауваження щодо наклеювання
на урнах, зупинках, смітниках оголошень та запропонувала КП «Благоустрій»
та муніципальній поліції вжити заходів щодо приведення міста у естетичний
вигляд.

Депутат міської ради Н.Хвалько звернулась від імені трудового колективу
до начальника відділу освіти О.Корень із проханням організувати зустріч із
працівниками освіти щодо питання оплати праці.
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення
конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного
підприємства Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної
допомоги». Проект рішення №1339 від 25.09.2018 року.
Доповідав: Д.Ющук, голова комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я та спорту.
Депутат міської ради Д.Ющук запропонував прийняти проект рішення за
основу.
Голосували: за-24, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Депутат міської ради Д.Ющук запропонував затвердити склад конкурсної
комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального
некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараський центр
первинної медичної допомоги» відповідно до поданих заяв: Ющук Д.А.,
Грохольська Н.О., Пан П.П. - депутати міської ради та Ю.Крищук, С.Макарук,
А.Забродоцький - члени громадської ради.
Голосували: за-18, проти-1, утримались-5.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував головою конкурсної комісії
обрати Грохольську Н.О., а секретарем комісії Пана П.П. (взяв самовідвід).
Депутат міської ради Т.Анощенко запропонувала обрати секретарем
комісії Крищук Ю.С.
Голосували: за-18, проти-0, утримались-5.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за рішення в цілому: за-18, проти-1, утримались-4.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1277 додається.
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу
на заміщення посади директора комунального некомерційного підприємства
Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги».
Проект рішення №1375 від 29.10.2018 року.
Доповідав: Д.Ющук, голова комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я та спорту.
Голосували за рішення в цілому: за-18, проти-0, утримались-4.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1278 додається.
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до установчих документів Кузнецовської
міської публічної бібліотеки та затвердження Положення про Вараську міську
публічну бібліотеку
відділу культури та туризму виконавчого комітету
Вараської міської ради в новій редакції. Проект рішення №1172 від 20.04.2018
року.
Доповідала: Т.Шевчук, в.о. начальника відділу культури та туризму.

Депутат міської ради Н.Хвалько запропонувала відновити практику
надання розробниками проектів рішень для депутатів міської ради порівняльної
таблиці, в якій вказувати зміни як було і на що змінюється.
Голосували за рішення в цілому: за-25, проти-0, утримались-О.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1279 додається.
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до установчих документів Кузнецовської
міської бібліотеки для дітей та затвердження Положення про Вараську міську
бібліотеку для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету
Вараської міської ради в новій редакції. Проект рішення №1174 від 20.04.2018
року.
Доповідала: Т.Шевчук, в.о. начальника відділу культури та туризму.
Голосували за рішення в цілому: за-24, проти-0, утримались-О.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1280 додається.
СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу громадянину Єсіпову О. В. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Проект
рішення №844 від 20.07.2017 року.
Доповідав: В.Ярижко, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин.
Депутати міської ради С.Жданюк повідомив, що подавав депутатський
запит про надання йому копії проекту рішення із листком погодження, і
зауважив, що відповідний проект рішення погоджено начальником управління
містобудування, архітектури та капітального будівництва С.Бедиком.
Виступила адвокат гр. Єсіпова О.В. щодо приводу подання позову до
суду з метою розгляду питання на пленарному засіданні сесії.
Депутат міської ради Ю.Рабий поцікавився як саме планує
використовувати будівлю гр.Єсіпову О.В. в майбутньому.
Депутат міської ради С.Жданюк зауважив, що рішення виконавчого
комітету про присвоєння адреси будівлі відсутнє.
Тзп міського голови О.Мензул надав доручення землевпорядникам
повторно провести процедуру візування проекту рішення, а громадянину
Єсіпову О.В запропонував підготувати презентацію та показати депутатам
міської ради, в яких цілях буде використовуватись будівля в майбутньому.
Голосували за рішення в цілому: за-13, проти-0, утримались-9.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу громадянці Мостюк Г.П. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка). Проект рішення №509 від 13.01.2017 року.
Доповідав: В.Ярижко, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин.
Депутат міської ради К.Будь запропонувала надати відповідну земельну
ділянку учаснику АТО, який напише заяву на неї. В.Ярижко повідомив, що
заява вже написана гр. Коханцем С.В., учасником АТО, і проект рішення
проходить процедуру візування.

Голосували за рішення в цілому: за-5, проти-0, утримались-14.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу громадянину Степанюку А.С. на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність. Проект рішення №926 від 25.09.2017 року.
Доповідав: В.Ярижко, начальник відділу з питань регулювання земельних
відносин.
Голосували за рішення в цілому: за-14, проти-0, утримались-7.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 жовтня 2018
року №1180 «Про створення комісії з проведення конкурсу на право оренди
комунального майна». Проект рішення №1373 від 29.10.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти проект рішення за
основу.
Голосували: за-22, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Депутат міської ради Д.Ющук запропонував включити до складу комісії
депутата міської ради Кніовця А.С.
Голосували: за-16, проти-1, утримались-7.
Вирішили: Пропозицію не підтримувати.
Депутат міської ради О.Чех запропонував включити до складу комісії
депутата міської ради Назарчук О.М.
Голосували: за-17, проти-0, утримались-5.
Вирішили: Пропозицію не підтримувати.
Депутат міської ради Л.Верешко запропонувала включити до складу
комісії депутата міської ради Семенюк Л.О.
Голосували: за-15, проти-1, утримались-6.
Вирішили: Пропозицію не підтримувати.
Депутат міської ради К.Будь запропонувала включити до складу комісії
депутата міської ради Назарчук О.М.
Голосували: за-16, проти-1, утримались-5.
Вирішили: Пропозицію не підтримувати.
Голосували за рішення в цілому: за-7, проти-1, утримались-11.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від
15.12.2017 №978 «Про затвердження плану діяльності Вараської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік». Проект рішення №1380
від 01.11.2018 року.
Доповідала: І.Барабух, начальник відділу економіки.
Голосували за рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-1.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1281 додається.

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного
підприємства Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної
допомоги», що затверджений рішенням Вараської міської ради від 01.06.2018
№1079. Проект рішення №1387 від 08.11.2018 року.
Доповідала: І.Барабух, начальник відділу економіки.
Голосували за рішення в цілому: за-23, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1282 додається.
СЛУХАЛИ: 12. Про передачу майна у комунальну власність Вараської міської
ради. Проект рішення №1381 від 07.11.2018 року.
Доповідав: О.Мензул, тзп міського голови.
Депутат міської ради С.Денега запропонував доповнити проект рішення
наступним підпунктом:
фельдшерсько-акушерський
пункт
(ФАП)
села
Заболоття,
Володимирецького району Рівненської області, вул.Незалежності, 6.
Зависла система електронного голосування Soprano.
Тзп міського голови О.Мензул надав слово для виступу гості із міста
Рівне Наталії Оксентюк, яка ініціює у нашому місті проект, основною метою
якого є зниження кількості підлітків із шкідливими звичками, згуртування
громади Вараша для створення благополучного безпечного середовища для
дітей. Проект є частиною світового - «Планета молоді» (Рейк'явік та 58 міст
світу). Обранці підтримали ідею та вважають за необхідне створення окремої
програми із фінансуванням з міського бюджету.
Тзп міського голови О.Мензул, враховуючи технічні проблеми системи
електронного голосування Soprano, оголосив про закриття першого пленарного
засідання тридцятої сесії Вараської міської ради.
Враховуючи пропозиції депутатів міської ради, тзп міського голови
О.Мензул призначив друге пленарне засідання тридцятої сесії Вараської міської
ради на 10.00 год. 16 листопада 2018 року.

