УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
34400, м.Вараш, майдан Незалежності,1

П Р О Т О К О Л №29
двадцять дев’ятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання
Пленарне засідання 31 жовтня 2018 року
двадцять дев’ятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання
Обрано депутатів: 34
Присутні: 24 (згідно листа реєстрації)
Відсутні:
Анощенко Т.Б.
Антипець О.Д.
Бірук Н.П.
Ковбасюк М.М.
Кречик А.І.
Куц І.В.
Присяжнюк С.В.
Рожко А.П.
Самойлова Т.Д.
Чумак О.М.
Присутні та запрошені на двадцять дев’ятій сесії
Вараської міської ради сьомого скликання 31 жовтня 2018 року:
С.Антоніч
0.Базелюк
1.Барабух
С.Бедик
Б.Бірук
О.Данілко
B.К еллер

0.Корень
1.Кущик
C.Мушик
С.Пашко

- головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
- начальник відділу організаційної роботи та загальних
питань
- начальник відділу економіки
- начальник управління містобудування, архітектури та
капітального будівництва
- керуючий справами
- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців
- директор КП «БТІ» м.Вараш
- начальник управління освіти
- начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення
- директор КП «Житлокомунсервіс» BMP
- директор міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та
Молоді

0.Поплавська

- головний бухгалтер територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг. м.Кузнецовськ)
С.Решетицький - директор КП «Міські електричні мережі»
- начальник відділу майна комунальної власності міста
1.Савченко
С.Сарницький
- головний бухгалтер КП «Благоустрій» BMP
Т.Сич
- начальник управління праці та соціального захисту
населення
О.Тарадюк
- начальник відділу з питань кадрової політики, нагород та
запобігання корупції
- начальник фінансового управління
В.Тацюк
- начальник служби у справах дітей
А.Ільїна
О.Устич
- в.о. директора Кузнецовського міського комунального
підприємства
Р.Хондока
- голова Заболоттівської сільської ради
- заступник начальника відділу у справах сім'ї, молоді та
А.Шкабура
спорту, голова комітету з фізичної культури і спорту
- начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
А.Шумра
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 друге пленарне засідання двадцять дев’ятої сесії
Вараської міської ради сьомого скликання.
Тзп міського голови О.Мензул привітав з днем народження депутата
міської ради Т.Анощенко.
Тзп міського голови О.Мензул, відповідно до ч.З ст.11 Регламенту
Вараської міської ради, зачитав повідомлення голови фракції ПП «Українське
об’єднання патріотів «УКРОП» у Вараській міській раді О.Назарчук про вступ
до депутатської фракції від ПП «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» у
Вараській міській раді депутатів міської ради Бондарчука Юрія Адамовича та
Присяжнюка Сергія Вікторовича.
Депутат міської ради С.Шарапов повідомив депутатів і мешканців міста
про необхідність проведення інформаційної політики з мешканцями міста для
запобігання прогалин у наданні житлово-комунальних послуг населенню.
Тзп міського голови О.Мензул надав протокольне доручення С.Мушику,
директору КП «ЖКС» ВМР до 15 листопада 2018 року подати план дій щодо
проведення інформаційної роботи з мешканцями міста для запобігання
прогалин у наданні житлово-комунальних послуг населенню.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував повернутись
до формування порядку денного.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про покладання обов’язків старости».
Проект рішення №1366 від 25.10.2018 року
Доповідає: О.Мензул, тзп міського голови.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про внесення змін до рішення
Вараської міської ради від 09.06.2017 №759 «Про затвердження структури
виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників
апарату управління». Проект рішення №1365 від 25.10.2018 року
Доповідає: О.Мензул, тзп міського голови.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про внесення змін до рішення
Вараської міської ради від 15 грудня 2015 року №21 «Про утворення
виконавчого комітету Вараської міської ради VII скликання, затвердження на
посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради та керуючого справами». Проект рішення №1377 від 30.10.2018 року.
Доповідає: О.Мензул, тзп міського голови.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про внесення змін до рішення міської
ради від 27 листопада 2008 року №473 «Про передачу комунального майна».
Проект рішення №1320 від 06.09.2018 року
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про передачу комунального майна, яке
знаходиться на балансі КМКП». Проект рішення №1344 від 03.10.2018 року
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
"Су

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про надання згоди на передачу
державного майна та майна ТОВ «Алатир-Інвест» ( об’єкти цивільної оборони)
у комунальну власність територіальної громади міста Вараш». Проект рішення
№1346 від 03.10.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про внесення змін до рішення міської
ради від 08 червня 2018 року №1092 «Про надання згоди на передачу
комунального майна села Стара Рафалівка у комунальну власність
територіальної громади міста Вараш». Проект рішення №1378 від 30.10.2018
року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про внесення змін до рішення міської
ради від 08 червня 2018 року №1094 «Про надання згоди на передачу
приватного майна ТОВ «Алатир-Інвест» у комунальну власність територіальної
громади міста Вараш». Проект рішення №1379 від 30.10.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Голосували: за-22, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до
порядку денного перед Різним питання «Про внесення змін до бюджету
м. Вараш на 2018 рік». Проект рішення №1376 від 30.10.2018 року.
Доповідає: В.Тацюк, начальник фінансового управління.
Голосували: за-23, проти -0, утримались -0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував затвердити
порядок денний двадцять дев’ятої сесії Вараської міської ради в цілому із
змінами.
Голосували: за-22, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому.
СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2015 №6
«Про утворення постйних комісій міської ради, затвердження їх складу та
обрання голів постійних комісій». Проект рішення №1369 від 26.10.2018 року
Доповідав: О.Мензул, тзп міського голови.
Голосували за рішення в цілому: за-23, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1265 додається.
СЛУХАЛИ: 2. 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-23, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Депутат міської ради Д.Ющук запропонував включити до складу комісії
депутата міської ради Кніовця А.С.
Депутат міської ради О.Чех запропонував включити до складу комісії
депутата міської ради Назарчук О.М.
Депутати провели рейтингове голосування:
Кніовець А.С. за-18;
Назарчук О.М. за-9.
Тзп міського голови О.Мензул поставив на голосування пропозицію
Д.Ющука щодо включення до складу комісії депутата міської ради Кніовця
А.С.
Голосували: за-16, проти-2, утримались-5.
Вирішили: Пропозицію не підтримувати.
Тзп міського голови О.Мензул поставив на голосування пропозицію
О.Чеха щодо включення до складу комісії депутата міської ради Назарчук О.М.
Голосували: за- l l , проти-0, утримались-10.
Вирішили: Пропозицію не підтримувати.
Депутат міської ради С.Шарапов звернувся до депутатів із пропозицією
прийняти відповідне рішення та запропонував переголосувати пропозицію
щодо включення до складу комісії депутата міської ради Кніовця А.С., як
такого, що набрав більшу кількість голосів по рейтинговому голосуванню
Голосували: за-16, проти-3, утримались-4.
Вирішили: Пропозицію не підтримувати.
Голосували за рішення в цілому: за-2, проти-1, утримались-10.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
Тзп міського голови О.Мензул зауважив, що на наступну сесію повторно
буде включено питання 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.
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 жовтня 2018
року №1181 «Про створення постійно діючої комісії з контролю за
використанням комунального майна, яке передано в оренду». Проект рішення
№1374 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-20, проти-0, утримались-3.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Депутат міської ради Д.Ющук запропонував включити до складу комісії
депутата міської ради Кніовця А.С.
Голосували: за-21, проти-0, утримались-0.

Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за рішення в цілому: за-20, проти-0, утримались-О.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1266 додається.
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до установчих документів комунального
підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради». Проект рішення
№1362 від 19.10.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти проект рішення за
основу.
Голосували: за-21, проти-0, утримались-О.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Депутат міської ради К.Будь запропонувала п.п.2.4.1. пункту 2.4. розділу
2 викласти так як в Статуті, а в додатку (титульна сторінка Статуту) додати
слова «нова редакція».
Тзп міського голови О.Мензул поставив на голосування пропозицію
К.Будь щодо п.п.2.4.1. пункту 2.4. розділу 2 викласти так як в Статуті, а в
додатку (титульна сторінка Статуту) додати слова «нова редакція».
Голосували: за-21, проти-0, утримались-О.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за рішення в цілому: за-23, проти-0, утримались-О.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1267 додається.
СЛУХАЛИ: 5. Про покладання обов’язків старости. Проект рішення №1366 від
25.10.2018 року
Доповідав: О.Мензул, тзп міського голови.
Виступив Р.Хондока, сільський голова с.Заболоття, який подякува
депутатам за прийняте рішення та пообіцяв працювати на благо спільної
громади.
Голосували за рішення в цілому: за-23, проти-0, утримались-О.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1268 додається.
СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від
09.06.2017 №759 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської
міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління». Проект
рішення №1365 від 25.10.2018 року.
Доповідав: О.Мензул, тзп міського голови.
Голосували за рішення в цілому: за-23, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1269 додається.
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 15
грудня 2015 року №21 «Про утворення виконавчого комітету Вараської міської
ради VII скликання, затвердження на посаду заступників міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами». Проект
рішення №1377 від 30.10.2018 року.
Доповідав: О.Мензул, тзп міського голови.
Голосували за рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0.

ВИРІШИЛИ: Рішення №1270 додається.
СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 листопада
2008 року №473 «Про передачу комунального майна». Проект рішення №1320
від 06.09.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Депутат міської ради Н.Петрович зауважила про допущення великої
кількості технічних помилок відділом майна комунальної власності міста.
Голосували за рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1271 додається.
СЛУХАЛИ: 9. Про передачу комунального майна, яке знаходиться на балансі
КМКП. Проект рішення №1344 від 03.10.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Тзп міського голови О.Мензул надав протокольне доручення відділу
муніципальної поліції на протязі двох тижнів розробити положення про
використання блокіраторів для колес, погодити його, відповідно до Регламенту
BMP та надати на розгляд депутатів міської ради. Контроль за виконанням
доручення покласти на керуючого справами Б.Бірука.
Голосували за рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1272 додається.
СЛУХАЛИ: 10. Про надання згоди на передачу державного майна та майна
ТОВ «Алатир-Інвест» ( об’єкти цивільної оборони) у комунальну власність
територіальної громади міста Вараш. Проект рішення №1346 від 03.10.2018
року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти проект рішення за
основу.
Голосували: за-23, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував Шумра І.В.- голова комісії
замінити на Мензул О.П. - голова комісії, а також виключити А.Кречик
заступник міського голови виконавчого комітету Вараської міської ради та
О.Мензул - депутат міської ради.
Голосували: за-22, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за рішення в цілому: за-23, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1273 додається.
СЛУХАЛИ 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 08 червня 2018
року №1092 «Про надання згоди на передачу комунального майна села Стара
Рафалівка у комунальну власність територіальної громади міста Вараш».
Проект рішення №1378 від 30.10.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Голосували за рішення в цілому: за-23, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1274 додається.

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 08 червня 2018
року № 1094 «Про надання згоди на передачу приватного майна ТОВ «АлатирІнвест» у комунальну власність територіальної громади міста Вараш. Проект
рішення №1379 від 30.10.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.
Голосували за рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1275 додається.
СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік. Проект
рішення №1376 від 30.10.2018 року
Доповідала: В.Тацюк, начальник фінансового управління.
Депутат міської ради Н.Хвалько звернулась до управління
містобудування, архітектури та капітального будівництва з приводу неосвоєних
коштів по ремонту доріг.
Тзп міського голови наголосив, що усі розпорядники бюджетних коштів
зобов’язані бути присутніми при розгляді питання бюджету.
Тзп міського голови О.Мензул оголосив перерву 10 хв.
Після перерви С.Бедик, начальник управління містобудування,
архітектури та капітального будівництва надав обгрутовану відповідь з приводу
неосвоєних коштів.
С.Бедик, начальник управління містобудування, архітектури та
капітального будівництва зауважив, що управлінням було підготовлено та
надіслано керівникам служб, управлінь, комунальних підприємств виконавчого
комітету Вараської міської ради листи щодо плану заходів на 2019 рік стосовно
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, модернізації об’єктів, що
перебувають у їхньому користуванні, власності, оренді, в оперативному
управлінні, на правах повного господарського відання, але всі пропозиції на
даний час не подані.
Тзп міського голови О.Мензул надав протокольне доручення керівникам
служб, управлінь, комунальних підприємств виконавчого комітету Вараської
міської ради на протязі одного тижня подати план заходів на 2019 рік стосовно
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, модернізації об’єктів, що
перебувають у їхньому користуванні, власності, оренді, в оперативному
управлінні, на правах повного господарського відання.
Тзп міського голови О.Мензул доручив управлінню містобудування,
архітектури та капітального будівництва на офіційному веб-сайті Вараської
міської ради у розділі «Управління містобудування, архітектури та
капітального будівництва» оприлюднювати всю інформацію щодо закупівель.
Голосували за рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1276 додається.
СЛУХАЛИ: 14. Різне.
Директор КП «Міські електричні мережі» С.Решетицький повідомив, що
на підставі прийнятих Національною комісією, що здійснює регулювання в
сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) Постанов від 14.03.18

№№ 307 - 312 та Закону України про ринок електричної енергії з 11.06.18 в
енергетиці України діють нові правила взаємовідносин між Споживачами та
іншими учасниками енергоринку, головною метою яких є створення
сприятливих умов для становлення та розвитку саморегулюючого ринку
електричної енергії.
Тзп міського голови О.Мензул повідомив депутатам міської ради про
екстрену ситуацію та необхідність пришвидшення процесу створення
комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараський
центр первинної медичної допомоги» та запропонував провести наступну сесію
12 листопада 2018 року.

Оскільки всі питання порядку денного розглянуті, тзп міського голови
О.Мензул оголосив про закриття двадцять дев’ятої сесії Вараської міської ради
сьомого скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Тзп міського голови

.Мензул

