
ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, 
контролю за виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 

населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії корупції, 
охорони прав і законних інтересів громадян

23.07.2018 11.00

Голова комісуй Шинкар Ю. С

Присутнії
ФедорукЖ.В., член комісії.
Матвієнко О.В., член комісії.

Бочарін П.П., секретар ради.
Карнаух Г.М., перший заступник міського голови 
Гринець В.І.- керуюча справами виконкому,

Головний спеціаліст відділу- Вітківський 0 .0 .,

Спеціаліст юридичного відділу- Кальова Аліна Олегівна

Г оповні спеціалісти відділу -  Г о л д у н  Оксана Станіславівна та Стригун 
Олександр Михайлович

Начальник центру надання адміністративних послуг:
Швидка Тетяна Давидівна

Присутні:

Помойницька С.І.—член виконкому, Денисенко 0 .0 . та Попова Т.В.- 
представники від громадськості, 8 чол. жителів міста

)

Шинкар Ю.С. -  голова комісії. Просить депутатів пройти реєстрацію.

Шинкар Ю.С. -  голова комісії пропонує обрати секретарем засідання 
Федорук Ж.В.

Голосування: Про обрання секретарем засідання Федорук Ж.В. !
За-З, утримались-0, проти-0

/



Шинкар Ю.С. -  голова комісії пропонує до розгляду на засіданні комісії 
питання

1.Про проведення інвентаризації в міській раді.

2. Про підготовку проекту рішення про виділення коштів на виготовлення 
проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення 
ДЮСШ (колишній кінотеатр)

3. Про недотримання термінів надання відповіді на звернення депутата 
Матвієнка О.В.

4. Про виконання рішень Переяслав-Хмельницької ради. Рішення № 04-53- 
7 від 26.06.2018 р.

5. Про виконання рекомендацій комісії від 15.06.2018р.

6 .Інше.

- про причини затримки підписання контракту з директором ДЮСШ;

- чи подавалися проекти від виконавчого комітету міської ради на розгляд 
ДФРР чи інші фонди ( роки і назва проекту);

Голосування: Про затвердження порядку денного.
Голосування за основу.

За-З, утримались-0, проти-0

Голосування за пропозиції.
За-З, утримались-0, проти-0

Голосування в цілому.
Порядок денний затверджено.

За-З, утримались-0, проти-0

Слухали: Про проведення інвентаризації в міській раді

Шинкар Ю.С. -  голова комісії повідомив , що відповідно наказу № 879 та 
розпорядження №170-1/7-10 було проведено інвентаризацію в міській раді. 
Головою комісії був Карнаух Г.М., проводилася вона з з 1-31 жовтня 2017 р. Але



цікавить наявність 36 планшетів , закуплених для роботи депутатів, 2 з яких 
зникли і матеріали є в поліції. Все інше передано Стригуну О.М. від Мевши С.І. -  
керівника відділу при його звільненні. Планшетів Леново прийнято 34 шт.

Пропозиція Федорук Ж.В. після комісії перевірити наявність планшетів.

Шинкар Ю.С. спитав чи все стоїть на обліку : техніка, що закуплялася, та 
програмне забезпечення. На що працівники бухгалтерії виконкому міської ради 
відповіли:« ДА»

Шинкар Ю.С. :Пропозиція, прийняти до відома інформацію і перевірити 
наявність планшетів.

Голосування: Про_прийняття до відома інформацію і провести перевірку 
наявність планшетів згідно акту передачі.

«За»- 3 , утримались-0 , проти-0

Слухали: Про підготовку проекту рішення про виділення коштів на виготовлення 
проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення ДЮСШ 
(колишній кінотеатр)

Виступила Федорук Ж.В. , яка повідомила , що після голосування на сесії 
рішення про передачу приміщення кінотеатру в ДЮСШ, приміщення знаходиться 
в стані не придатному для занять спортом. Акт передачі будівель підписаний , а 
майно частково передане до відділу культури . Інше майно не передане. Щоб 
дійсно діти змогли займатися пропоную доручити Мільгевському підготувати 
проект рішення про виділення коштів на виготовлення проектно- кошторисної 
документації на капітальний ремонт приміщення ДЮСШ (колишній кінотеатр).

Виступила: Попова Т.В., яка спитала чи є доцільно руйнувати будову з 
акустикою під спортивне приміщення. Чому б не повернути ДЮСШ за адресою 
реєстрації. І яке право мали робити реконструкцію на орендованій території, 
перебудовувати фойє.

Виступив Шинкар Ю .С.: повідомив , що рішення про передачу в культуру 
приміщення кінотеатру не виконувалося 2 роки. А приміщення по вул.Оболонній 
2-в передано виконавчій службі та районному нотаріусу.

Виступила: Денисенко О.О., яка зауважила, що в договорі не прописано 
погіршення умов та зміну функціонального призначення приміщення. Чи мали 
вони право таке робити. Зупиняйте контракт з керівником кінотеатру..

З



Виступив : Шинкар Ю.С, який зауважив, що в орендарів .навіть був борг по 
проплаті за воду. Але зараз знову рішення не виконується, не передається 
приміщення.

Виступив : Бочарін П.П., який сказав, що потрібно щоб ДЮСШ прийняла 
повністю на свій баланс майно.

Виступила: Федорук Ж.В. , яка повідомила, що після підписання акту передачі 
будівель кіномережі - ключі не передали, майно , яке в середині приміщення ,не 
передали , а лише частку майна віддали в відділ культури. Куди виносити майно, 
якщо всі будівлі передали в ДЮСШ?

Виступив: Карнаух Г.М., який повідомив, що все передали., але акту у нього 
зараз немає щоб показати.

Виступив: Бочарін П.П., що нехай директор ДЮСШ покаже , що вона прийняла 
по акту передачі на наступній профільній комісії..

Виступив : Шинкар Ю.С, який запропонував на наступне засідання комісії 
розглянути цей акт передачі майна, прозвітувати директору ДЮСШ , що вона 
прийняла по акту, Мільгевському підготувати проект рішення про виділення 
коштів на виготовлення проектно- кошторисної документації на капітальний 
ремонт приміщення ДЮСШ (колишній кінотеатр), про виконання рішення сесії 
про перереєстрацію ДЮСШ і т.д., заслухати звіт директора кіномережі і 
пояснити підстави міського голови про продовження контракту.

Виступив : Матвієнко О.В., який пояснив що проти передачі приміщення , а 
навпаки потрібно було виконати рішення про передачі кінотеатру в культуру.

Голосування: Про доручення Мільгевському підготувати проект рішення про 
виділення коштів на виготовлення проектно- кошторисної документації на 
капітальний ремонт приміщення ДЮСШ (колишній кінотеатр)

За -2, утримався- 1, проти-0

Слухали: Про недотримання термінів надання відповіді на звернення депутата 
Матвієнка О.В.

. і

Виступив : Матвієнко О.В., який просив 26.06.2018 р. інформацію про паркан 
парку, скільки метрів знято і де він знаходиться і до цього часу не отримав 
відповіді.



Виступила: Головні спеціалісти відділу архітектури -  Голдун Оксана Станіславівна, 
яка повідомила , що Горбунова Ю. підготувала відповідь на цей запит .

Виступила: Начальник центру надання адміністративних послуг -
Швидка Тетяна Давидівна , яка повідомила , що телефонувала депутату, що готова
відповідь і він обіцяв забрати, віддала йому цю письмову відповідь прямо на засіданні.

Виступив : Матвієнко О.В., який зачитав відповідь і виявив, що інформація про 
наявність метрів огорожі вказана42 секції по 50 см. Тобто відсутня кількість 
погонних метрів. Вважає відповідь неповною і просить надати повну відповідь в 
термін 5 днів. >

Голосування: Про надання повної відповідь Матвієнку О.В. в термін 5 днів -» 
щодо огорожі парку.

За- 3, утримались-0 , проти-0

Слухали: . Про виконання рішень Переяслав-Хмельницької ради. Рішення № 
04-53-7 від 26.06.2018 р.

Виступив : Шинкар Ю.С, який зачитав звернення від громадян міста ( Додаток 
№1 ) про виконання рішень 53 сесії Переяслав-Хмельницької ради від
26.06.2018 р про розірвання договору водопостачання ВУКГ до 
«Югенергопромтранс» та про недотримання термінів виконання рішення ради.

Виступила: Денисенко О.О., яка зауважила, що юридичний відділ по виявленню 
порушень договору водопостачання повиннен відпрацювати 7 днів і надати 
відповідь 10 липня Помойницькій С.І. Але було порушення термінів надання 
такої відповіді. При цьому юридичний відділ міської ради у відповіді не звернув 
увагу на порушення , вказані активістами згідно Законодавства, а лише 
посилається на умови договору. Вказано у відповіді, що підстав для розірвання 
договору немає. Хоча вже підприємство сплачує борг про неправильне 
вкладання договору для спец водокористування. Коли на прийомі у міського 
голови це питання піднімала громада їм дали одну відповідь, 16.07.2018., де 
вказувалося , що є підстави для розірвання договору. Так як повинні бути дані 
ліміти використання води для підприємств виконкомом міської ради. Також «Тов 
Югенергопромтранс» повинен вказати для чого він використовує воду і вказати 
до підписання договору свої ліміти використання води.



Виступила: Спеціаліст юридичного відділу -  Кальова Аліна Олегівна, яка 
вказала , що чинною є відповідь підписана міським головою, саме там давалася 
відповідь чи наявні причини розірвання договору.

Виступив : Шинкар Ю.С, який запропонував просити міського голову надати 
відповідь , хто винен у порушенні термінів виконання рішення .

Виступила: Денисенко О.О., яка просить внести пропозиції громади , вказані у 
зверненні:

-встановити , чи відбулася перевірка викладених заявником у своєму зверненні 
від 26.06.2018 фактів, та які з них знайшли підтвердження у процесі перевірки, а 
також ,які заходи були рекомендовані юридичним відділом виконавчого комітету 
міської ради та юристконсулом ВУКГ з метою повернення до належного 
юридичного стану;

- встановити , з яких причин заявник та громада міста не були проінформовані 
про результати такої перевірки та ухвалені рішення;

- вимагати звіту з зазначених питань відповідальних посадових осіб на черговій 
сесії міської ради, зокрема новопризначеного директора ВУКГ - Коркача В. А.

Виступив : Козій М.Ю. - , який зауважив, що потрібно розібратися з цим і надати 
відповідь громаді, які ліміти використання води діють зараз і щодо дотримання 
Водного Кодексу України . Адже в договорі і в проектній документації є вказані 
різні кількості використання кубів води.

Виступив : Кукса О.П., який зауважив , що зараз за несвоєчасне встановлення 
лімітів води платить підприємство ВУКГ штраф 7 млн . Тому просимо конкретно 
напишіть , хто індивідуально буде відповідати за підписання цього договору 
.Просимо конкретне прізвище.

Виступив :: Шинкар Ю.С, який запропонував надати інформацію чи надавався 
лист ВУКГ до ТОВ про зміну тарифу.

Виступила: Денисенко 0 .0  , яка запропонувала юристконсулу ВУКГ 
передивитися даний договір постачання води так як виявлені факти 
уможливлюючі розірвати договір і попередити його про можливі штрафні санкції.

Голосування: За рекомендації :

міському голові надати відповідь , хто винен у порушенні термінів 
виконанні рішення 53 сесії від26.06.2018р. п.1 № 04-53-7



-встановити , чи відбулася перевірка викладених заявником у своєму зверненні 
від 26.06.2018 фактів, та які з них знайшли підтвердження у процесі перевірки, а 
також ,які заходи були рекомендовані юридичним відділом виконавчого комітету 
міської ради та юристконсулом ВУКГ з метою повернення до належного 
юридичного стану;

- встановити , з яких причин заявник та громада міста не були проінформовані 
про результати такої перевірки та ухвалені рішення;

- вимагати звіту з зазначених питань відповідальних посадових осіб на черговій 
сесії міської ради, зокрема новопризначеного директора ВУКГ- Коркача В.А.

- звернутися комісії до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
з приводу звернення громадян, для прийняття відповідного рішення та винести 
дане питання на розгляд сесії.

За-З, утримались-0, проти-0

Слухали: Про виконання рекомендацій комісії від 15.06.2018р.

Виступила: Федорук Ж.В. , яка повідомила, що

1.Комісія виявила в проекті рішення Про внесення змін до Програми 
благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік, затвердженої рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 № 03-46-VII

В п.1.3 помилку в адресі проектно- кошторисної документації на 
капітальний ремонт частини тротуару по вул. Б. Хмельницького ( в межах будинку 
№ 57/56 та будинку №46). Будинок 46 не знаходиться в цій зоні.

У відповіді вказано , що начальник зробив технічну помилку, тому чи є 
законним приймати таку документацію і платити гроші по ній?
Виступив : Карнаух Г.М. , який запевнив . що все можна робити і ця помилка не 
впливає на відстані і розміри тротуару.

Також ми просили надати для ознайомлення проектно - кошторисну 
документацію на «Капітальний ремонт парку ім. Т. Шевченка» та капітальний 
ремонт тротуарів по вул. Богдана Хмельницького., але так і не надали,

тому знову просимо надати проект на капітальний ремонт тротуарів по 
вул. Богдана Хмельницького.

2. Комісія вимагає виконання постанови КМУ № 560 від 11.05.2011р. «Про 
порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи», 
Бюджетного Кодексу та інших законодавчих актів, згідно з якими 
затверджується проектна документація, та узгодження питання фінансування,
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затвердження та рекомендації такої документації бюджетною комісією міської 
ради перед винесенням на сесію фінансових проектів рішень.

Наголошуємо міському голові Костіну Т.В. на необхідності вивчення 
даного питання відповідними структурними підрозділами виконкому міської 
ради та отриманні консультації по дотриманню Бюджетного Кодексу у Жарко 
Ю.М.

Відповідь є.
3. Рекомендуємо архітектору Степаненко А.С. підготувати проект рішення 

про захисні смуги навколо річок Альта та Трубіж до 54 сесії міської ради з метою 
виконання петицій про створення парків, які набрали необхідну кількість голосів 
у Єдиній системі місцевих петицій а саме: «Створення парку відпочинку на 
Спаській Леваді».

Дана відповідь не є повною, тому пропоную її доопрацювати.

Голосування; За рекомендації Федорук Ж.В.

За-З, утримались-0, проти-0

Шинкар Ю.С.

Федорук Ж.В.

Висновки та рекомендації:

1. Комісії провести перевірку наявність планшетів згідно акту передачі.

2. Просимо міського голову: '

- надати повну відповідь депутату Матвієнку О.В. в термін 5 днів щодо огорожі 
парку;

- надати відповідь комісії, хто винен у порушенні термінів виконанні рішення 
53 сесії № 04-53-7 від26.06.2018р. пунктуї;

- встановити , чи відбулася перевірка викладених заявником у своєму зверненні 
від 26.06.2018 фактів, та які з них знайшли підтвердження у процесі перевірки, а 
також ,які заходи були рекомендовані юридичним відділом виконавчого комітету

Голова комісії 

Секретар засідання комісі'



міської ради та юристконсулом ВУКГ з метою повернення до належного 
юридичного стану;

- встановити , з яких причин заявник та громада міста не були проінформовані 
про результати такої перевірки та ухвалені рішення;

- вимагати звіту з зазначених питань відповідальних посадових осіб на черговій 
сесії міської ради, зокрема новопризначеного директора ВУКГ- Коркача В.А.

4. Звернутися комісії до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
з приводу звернення до комісії представників громади міста Переяслава- 
Хмельницького від 23.07.2018р.

5. Просимо надати комісії проектно- кошторисну документацію на капітальний 
ремонт тротуарів по вул. Богдана Хмельницького.

6. Відповідь на пропозицію комісії «Підготувати проект рішення про захисні 
смуги навколо річок Альта та Трубіж» не є повною , тому просимо її 
доопрацювати.


