Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ХХХVІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання
27березня 2018 року
10.03 год

м. Шепетівка
велика зала засідань виконавчого комітету
Шепетівської міської ради
Всього депутатів міської ради

– 34 чол.

Присутніх на сесії депутатів
(список додається)

– 28чол.

Запрошених
(список додається)

– 2чол.

В сесійній залі присутні заступники міського
голови, начальники управлінь та відділів
виконавчого комітету Шепетівської міської ради,
представники ЗМІ, мешканці міста

Засідання ХХХVІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде
міський голова Полодюк М.І..
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що позачергова сесія міської ради була скликана
для того, щоб закрити фінансові питання, які потребують вирішення до кінця поточного
місяця.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за
допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні
28 депутатів міської ради і міський голова, сесія є правомочна та оголосив засідання
ХХХVІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання відкритим.
Прозвучав Державний Гімн України.
Депутат міської ради Шайнога Ю.М. зробив зауваження щодо тексту Гімну України, який
звучить на засіданнях Шепетівської міської ради та попросив замінити слова пісні на
слова офіційного Гімну.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово секретарю міської ради Кикотю М.Ю., який
зачитав листи-відповіді на звернення Шепетівської міської ради щодо Стратегії
реформування лісового господарства, а саме:
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі Україниповідомляє про готовність взяти
участь у заходах з питання доопрацювання Стратегії реформування лісового господарства
у разі надходження пропозицій від Мінагрополітики;
- Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин з
інформацією про результати виїзного засідання Комітету та рішення, зокрема, підтримати
висловлені під час обговорення на засіданні Комітету пропозиції щодо недопущення

концесії, продажу та відчуження іншими способами лісів в Україні.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на порядок денний виноситься два питання,
які розглянуті на засіданні комісії з питань соціально - економічного розвитку міста,
планування, бюджету, фінансів, яке відбулось вранці перед засіданням сесії міської ради
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити перелік питань порядку денного
ХХХVІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання «за основу» і «в цілому»:
1. Про внесення змін до бюджету міста Шепетівка на 2018 рік.
Доповідає: Дрищ В. О. - начальник фінансовогоуправління
2. Про надання одноразової грошової допомоги.
Доповідає:Дрищ В. О. - начальник фінансовогоуправління
3. Різне.
Міський голова Полодюк М.І. запитав депутатів міської ради чи будуть питання,
доповнення чи заперечення. Немає.
Пропозиція ставиться на голосування і приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
БиковВіталій Петрович
за
2
Бунечко Алла Вікторівна
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
ВолоткевичІгорВасильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
ДідукНадіяМиколаївна
за
9
КикотьМиколаЮрійович
за
10
Костюк ВолодимирВолодимирович
за
11
КурганськийОлександрОлексійович
за
12
КушикСтаніславВолодимирович
за
13
ЛипканьАнатолій Всеволодович
за
14
ЛітвінЮліяВіталіївна
за
15
МазаєвВолодимирВасильович
за
16
Микитюк Тамара Миколаївна
за
17
Одуд Богдан Михайлович
за
18
ПісарцовДмитроВалерійович
за
19
Потапова Галина Лук’янівна
за
20
Примак ВіталійОлександрович
за
21
Прохорчук Валентина Павлівна
за
22
Савчук Валентина Миколаївна
за
23
Сорока ДмитроЛеонідович
за
24
СпеціальнийПавлоАндрійович
за
25
Федоров Валерій Борисович
за
26
Холява Петро Ярославович
за
27
ШайногаЮрійМиколайович
за
28
Яковлева НаталіяВасилівна
за
„За”– 28+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає.
Міський голова Полодюк М.І. перейшов до розгляду питань порядку денного та надав
слово начальнику фінансового управління Дрищу В.О..

І.
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління ДрищаВ.О. про внесення змін до
бюджету міста на 2018 рік, який поінформувавпро те, що даний проект рішення
передбачає перерахунок до міського бюджету Судилківською та Ленковецькою
сільськими радами трансфертівна надання послуг в галузі культури жителям сільських рад
( по Шепетівській художній та музикальній школах), повідомив, що проект рішення
розглянуто на засіданні депутатської комісії, зауважень та доповнень до проекту рішення
не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект
рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
БиковВіталій Петрович
за
2
Бунечко Алла Вікторівна
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
ВолоткевичІгорВасильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
ДідукНадіяМиколаївна
за
9
КикотьМиколаЮрійович
за
10
Костюк ВолодимирВолодимирович
за
11
КурганськийОлександрОлексійович
за
12
КушикСтаніславВолодимирович
за
13
ЛипканьАнатолій Всеволодович
за
14
ЛітвінЮліяВіталіївна
за
15
МазаєвВолодимирВасильович
за
16
Микитюк Тамара Миколаївна
за
17
Одуд Богдан Михайлович
за
18
ПісарцовДмитроВалерійович
за
19
Потапова Галина Лук’янівна
за
20
Примак ВіталійОлександрович
за
21
Прохорчук Валентина Павлівна
за
22
Савчук Валентина Миколаївна
за
23
Сорока ДмитроЛеонідович
за
24
СпеціальнийПавлоАндрійович
за
25
Федоров Валерій Борисович
за
26
Холява Петро Ярославович
за
27
ШайногаЮрійМиколайович
за
28
Яковлева НаталіяВасилівна
за
„За”– 28+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»
прийняти як рішення сесії (додається рішення № 1).
ІІ.
СЛУХАЛИ:Начальника
фінансового
управлінняДрищаВ.О.
про
надання
одноразовоїгрошової допомоги, який повідомив, що даний проект рішення передбачає

виплату грошової допомоги онкохворим мешканцям міста, питання розглянуто на
засіданні депутатської комісії, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Зауважив, що передбачених коштів на виплату одноразової допомоги стає все менше,
тому запропонував депутатам вирішувати питання щодо збільшення сумикоштів на
виплату такої допомогив бюджеті міста.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект
рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
БиковВіталій Петрович
за
2
Бунечко Алла Вікторівна
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
ВолоткевичІгорВасильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
ДідукНадіяМиколаївна
за
9
КикотьМиколаЮрійович
за
10
Костюк ВолодимирВолодимирович
за
11
КурганськийОлександрОлексійович
за
12
КушикСтаніславВолодимирович
за
13
ЛипканьАнатолій Всеволодович
за
14
ЛітвінЮліяВіталіївна
за
15
МазаєвВолодимирВасильович
за
16
Микитюк Тамара Миколаївна
за
17
Одуд Богдан Михайлович
за
18
ПісарцовДмитроВалерійович
за
19
Потапова Галина Лук’янівна
за
20
Примак ВіталійОлександрович
за
21
Прохорчук Валентина Павлівна
за
22
Савчук Валентина Миколаївна
за
23
Сорока ДмитроЛеонідович
за
24
СпеціальнийПавлоАндрійович
за
25
Федоров Валерій Борисович
за
26
Холява Петро Ярославович
за
27
ШайногаЮрійМиколайович
за
28
Яковлева НаталіяВасилівна
за
„За”– 28+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання одноразовоїгрошової допомоги» прийняти
як рішення сесії (додається рішення №2).
ІІІ.
«Різне»
На виступи записалось 6 депутатів міської ради та міський голова.
До депутатів міської ради звернулась мешканка міста з звинуваченням у бездіяльності
депутатів у питанні стану доріг міста Шепетівка.

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Кушик С.В. щодо звернень мешканців міста до
депутата з питання очисткидерев біля Будинку освіти та Райффайзен банку Аваль.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував мешканцям написати заяву та вказати які
дерева треба видалити та де вони знаходяться.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради, головний лікар Шепетівської ЦРЛ Савчук В.М., яка
запросила міського голову, секретаря міської ради, депутатів, голів депутатських комісій
та фракцій на засідання круглого столу з питання «Проблеми медицини Шепетівщини та
шляхи їх вирішення», яке відбудеться 28 березня 2018 року о 10.00 годині в малому залі
Шепетівської районної державної адміністрації за участю керівників органів місцевого
самоврядування, керівників об'єднаних територіальних громад, керівників медичних
закладів і всіх зацікавлених осіб.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Курганський О.О. щодо ремонту вулиці Січових
Стрільців для безперебійного руху автобусів до ЗОШ №8.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Бунечко А.В. з запитанням – коли буде працювати
оновлений офіційний сайт Шепетівської міської ради.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що залишилось доопрацювати кілька розділів і
приблизно за тиждень запрацює оновлений сайт Шепетівської міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Міський голова Полодюк М.І.
* повідомив, про засідання комісії по створенню міського Центру первинної медикосанітарної допомоги, яке відбудеться після закінчення засідання ХХХVІІ (позачергової)
сесії міської ради VІІ скликання (приблизно о 10:45 годині в малому залі засідань),
запросив голів депутатських фракцій та всіх бажаючих;
* надав інформацію про завершення процедури продажу кінотеатру, повідомив що
визнаний переможець, з яким ведуться переговори щодо початку ремонтних робіт.
Міською радою розробляється ряд документів, які будуть гарантувати продовження
функціонування цього приміщення в частині кінотеатру. По закінченню оформлення
документів (протоколів) питання по затвердженню договору купівлі-продажу кінотеатру
буде винесено на розгляд сесії;
* нагадав депутатам міської ради про заповнення електронних декларацій.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Федоров В.Б.щодо підсипки ігрейдерування вулиці
Максима Коваля та суміжних вулиць, нагадав що вулицею під'їжджають вантажівки до
військової частини; звернувся до міського голови з проханням надавати обгрунтовані
відповіді на звернення депутатів у встановлені законодавством терміни; запропонував
управлінню житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин надати інформацію (йому особисто або довести до відома депутатів на
черговому засіданні сесії міської ради) скільки коштів планується виділити на підсипку
грунтових вулиць всього міста Шепетівки.
Полодюк М.І. повідомив, що на підсипку і грейдеруваннягрунтових вулиць закладено186
тис.грн. та планується на наступне чергове засідання сесії міської ради внести в Програму
ще 400 тис.грн..
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Костюк В.В.з проханням включити у фінансування
ремонт вулиці Героїв Небесної Сотні 31 і 31-А; висловив думку мешканців та гостей міста
щодо жахливого стану міських доріг та їх прибирання ( зауважив на кількості закупленої
техніки КП «ШРЕП»); зауваживна порушенні Регламенту міської ради щодо
організаціїзасідань постійних депутатських комісій.

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради, директор КП «ШРЕП»Шайнога Ю.М. надав
роз’яснення щодо прибирання вулиць міста та техніки КП; звернувся до присутніх
іпопросив розмістити в міських ЗМІ та офіційному сайті міської ради зверненнядо
мешканців міста щодо відмови від штучних квітів/ вінків на міському цвинтарі (так, як
попереду провідна неділя).
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Примак В.О. з запитаннями по визначенню
пріоритетів при ремонті вулиць, запропонував скласти графік прибирання вулиць та
опублікувати на офіційному сайті для ознайомлення з ним громади міста.
Полодюк М.І. повідомив, що
05.04.2018 р.відбудеться засідання ХХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання;
29.03.2018 р. о 10.00 годині в малому залі засідань відбудеться засідання спільної комісії з
питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів; з питань
розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької
діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку;
02.04.2018 р. о 10.00 годині - засідання спільної комісії з питань земельних відносин,
архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища; з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та
спорту, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та
правопорядку.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих
виступити вичерпаний.
Міський голова Полодюк М.І. оголосив ХХХVІІ (позачергову) сесію міської ради VІІ
скликання закритою.
Прозвучав Державний Гімн України.

Міський голова

Полодюк М.І.

Список
депутатів присутніх на засіданні ХХХVІІ (позачергової) сесії міської ради VII скликання
1.

Биков Віталій Петрович

Позафракційний

27 березня2018 року

2.

Бунечко Алла Вікторівна

Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»

3.

Веселкова Галина Петрівна

Радикальна партія Олега Ляшка

4.

ВолоткевичІгорВасильович

ВО «Свобода»

5.

Герасимчук Тамара Миколаївна

Позапартійна

6.

Гетьман Василь Михайлович

Безпартійний

7.

Глушківський Владислав
Станіславович

Політичнапартія «Об’єднання
«Самопоміч»

8.

ДідукНадіяМиколаївна

Політичнапартія«Сила громад»

9.

КикотьМиколаЮрійович

Безпартійний

10.

Костюк ВолодимирВолодимирович

Політичнапартія«За конкретнісправи»

11.

КурганськийОлександрОлексійович

Безпартійний

12.

КушикСтаніславВолодимирович

ВО «Свобода»

13.

ЛипканьАнатолій Всеволодович

Безпартійний

ЛітвінЮліяВіталіївна

ВО «Батьківщина»

15.

МазаєвВолодимирВасильович

АграрнапартіяУкраїни

16.

Микитюк Тамара Миколаївна

Політичнапартія«За конкретнісправи»

17.

Одуд Богдан Михайлович

ВО «Свобода»

18.

ПісарцовДмитроВалерійович

ВО «Свобода»

19.

Потапова Галина Лук’янівна

АграрнапартіяУкраїни

20.

Примак ВіталійОлександрович

Політичнапартія «Об’єднання
«Самопоміч»

21.

Прохорчук Валентина Павлівна

ВО «Батьківщина»

22.

Савчук Валентина Миколаївна

Безпартійна

23.

Сорока ДмитроЛеонідович

Безпартійний

24.

СпеціальнийПавлоАндрійович

Безпартійний

25.

Федоров Валерій Борисович

Безпартійний

26.

Холява Петро Ярославович

ВО «Свобода»

27.

ШайногаЮрійМиколайович

АграрнапартіяУкраїни

28.

Яковлева НаталіяВасилівна

Безпартійна

14.

Список присутніх, запрошених
на засіданні ХХХVІІ(позачергової) сесії міської ради VІІ скликання
27 березня 2018 року

1.

Гуменюк Руслан Анатолійович - оперуповноважений Шепетівського МВ УСБУ

2.

Логунов БогданІгорович - журналістТОВ ТРК «LikeTV»

Присутнігромадяниміста.

