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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

ПРОТОКОЛ 

ХLІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання 

 

 
 

03липня 2018 року               м. Шепетівка 

10.00 год                                                     велика зала засідань виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради 

 

Всього депутатів міської ради    – 34 чол. 
 

Присутніх на сесії депутатів      – 28чол. 

         (список додається) 
 

Запрошених                                  – 2чол. 

         (список додається)  
 

В сесійній залі присутні заступники міського 

голови, начальники управлінь та відділів 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради, 

представники ЗМІ. 
 

 

Засідання ХLІІ (позачергової)сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде секретар 

міської ради Кикоть М.Ю.. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю.запропонував депутатам міської ради зареєструватись 

за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що 

присутні24 депутати міської ради, сесія є повноважна та оголосив засідання ХLІІ 

(позачергової)сесії міської ради VІІ скликання відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. зачитав лист-відповідь на звернення депутатів 

Шепетівської міської ради: 

- з Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки Верховної Ради України з повідомленням про те, що проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку використання 

природного газу, видобутого на території України, в порядок денний восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання не включено; проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення 

енергетичної безпеки України) знято з розгляду.Ці законопроекти, відповідно до 

вимог Регламенту Верховної Ради України, головним комітетом не розглядаються і 

проекти рішень по ним не вносяться для прийняття рішення Верховною Радою 

України.Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок 

природного газу" (щодо особливостей функціонування газорозподільної системи) 

буде розглянуто на засіданні Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 



ядерної політики та ядерної безпеки після отримання експертного висновку 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а 

також висновків Уряду та інших комітетів Верховної Ради України. 

- з Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 

відносин за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 

05.06.2018 (до вх. № 117032) в межах компетенції розглянув звернення 

Шепетівської міської ради Хмельницької області щодо ухвалення 

Антиолігархічного пакету докорінних перетворень, в якому наголошується на 

необхідності прийняття, зокрема, проекту Закону України «Про заборону торгівлі 

землею сільськогосподарського призначення» (реєстр. № 2906 від 19.05.2015), з 

повідомленням про те, що                                 5 листопада 2015 року Комітет 

Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на 

своєму засіданні розглянув проект Закону України «Про заборону торгівлі землею 

сільськогосподарського призначення», внесений народними депутатами України 

Левченком Ю.В., Іллєнком А.Ю., Осуховським О.І. та іншими, і вирішив 

рекомендувати Верховній Раді України його відхилити.7 грудня 2017 року 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України» № 2236-УІІІ, яким 

продовжено дію мораторію на купівлю-продаж або іншим способом відчуження 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення до набрання чинності 

законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 

січня 2019 року. 

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що за зверненням 13-ти депутатів міської 

ради про проведення позачергової сесії було підготовлено розпорядження про скликання 

позачергової сесії.Повідомив, що питання обговорювались на засіданні комісії з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища, 

зауважень не надходило, тому запропонував затвердити перелік питань порядку денного 

ХLІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання «за основу» і «в цілому»:  

1. Про внесення змін до рішення сесії міської ради 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питаньрегулюванняземельнихвідносинуправлінняжитлово-

комунальногогосподарства та з 

питаньрегулюванняземельнихвідносин 

2. Про  внесення змін та доповнень в додаток 1 до рішення ХХХVІІІ сесії міської ради 

VІІскликання від 05 квітня 2018 року №29 «Про затвердженняПорядку закупівлі 

послуг  з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурентних засадах на території міста Шепетівки» 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питаньрегулюванняземельнихвідносинуправлінняжитлово-

комунальногогосподарства та з 

питаньрегулюванняземельнихвідносин 

 

3. Різне. 

Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

 1 БиковВіталій Петрович  за 

2 Бунечко Алла Вікторівна  за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович  за 

 4  Веселкова Галина Петрівна  за 

5 ВолоткевичІгорВасильович  за 



„За”– 25, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 3. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. перейшов до розгляду питань порядку денного та 

надав словоголові комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 

охорони навколишнього середовища Синюті В.В., який повідомив, що потреба у 

скликанні позачергової сесії міської ради полягає у виправленні технічних помилок в 

прийнятих раніше рішень ( надав детальне роз’яснення по кожному питанню). 

Запропонував звернутися в відділ у Шепетівському районі Головного управління 

Держгеоказастру щодо внесення змін в перелік земель м.Шепетівка відповідно до 

затвердженого Генерального плану міста. 
 

І. 
 

СЛУХАЛИ: Начальникавідділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносинМазурець Н. М. провнесення змін до рішення сесії міської ради, якаповідомила, 

що проект рішення розглянуто на засіданні профільноїдепутатської комісії, зауважень та 

доповнень не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання 

до доповідача, чи є бажаючі виступити,про зміни та доповнення до проекту рішення. 

Немає. 
 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення 

сесії. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію депутатської 

комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7 Гетьман Василь Михайлович  за 

 8 Глушківський Владислав Станіславович  за 

 9 ДідукНадіяМиколаївна  за 

10 КикотьМиколаЮрійович  за 

 11 КушикСтаніславВолодимирович  за 

12 ЛипканьАнатолій Всеволодович  за 

13 МазаєвВолодимирВасильович  за 

14 Одуд Богдан Михайлович  за 

15 ПісарцовДмитроВалерійович  за 

 16  Потапова Галина Лук’янівна  за 

 17  Примак ВіталійОлександрович  за 

 18 Прохорчук Валентина Павлівна відсутній 

19 ПустовойтОлександр Степанович  за 

20  Савчук Валентина Миколаївна  за 

21  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

22 СинютаВолодимирВолодимирович  за 

23 СобчукНаталіяМиколаївна  за 

24 СпеціальнийПавлоАндрійович  за 

25  Федоров Валерій Борисович  за 

26 Холява Петро Ярославович  за 

 27 ШайногаЮрійМиколайович відсутній 

 28  Яковлева НаталіяВасилівна  за 

1 БиковВіталій Петрович  за 



„За”– 28, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – немає. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської 

ради»прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 
 

ІІ. 

СЛУХАЛИ: Начальникавідділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

Мазурець Н. М. провнесення змін та доповнень в додаток 1 до рішення ХХХVІІІ сесії 

міської ради VІІскликання від 05 квітня 2018 року №29 «Про затвердженняПорядку 

закупівлі послуг  з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території міста Шепетівки», яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, 

зауважень та доповнень не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання 

до доповідача, чи є бажаючі виступити,про зміни та доповнення до проекту рішення. 

Немає. 
 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення 

сесії. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію депутатської 

комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

2 Бунечко Алла Вікторівна  за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович  за 

 4  Веселкова Галина Петрівна  за 

5 ВолоткевичІгорВасильович  за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7 Гетьман Василь Михайлович  за 

 8 Глушківський Владислав Станіславович  за 

 9 ДідукНадіяМиколаївна  за 

10 КикотьМиколаЮрійович  за 

 11 КушикСтаніславВолодимирович  за 

12 ЛипканьАнатолій Всеволодович  за 

13 МазаєвВолодимирВасильович  за 

14 Одуд Богдан Михайлович  за 

15 ПісарцовДмитроВалерійович  за 

 16  Потапова Галина Лук’янівна  за 

 17  Примак ВіталійОлександрович  за 

 18 Прохорчук Валентина Павлівна за 

19 ПустовойтОлександр Степанович  за 

20  Савчук Валентина Миколаївна  за 

21  Савчук Руслан Віталійович за 

22 СинютаВолодимирВолодимирович  за 

23 СобчукНаталіяМиколаївна  за 

24 СпеціальнийПавлоАндрійович  за 

25  Федоров Валерій Борисович  за 

26 Холява Петро Ярославович  за 

 27 ШайногаЮрійМиколайович за 

 28  Яковлева НаталіяВасилівна  за 



„За”– 28, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – немає. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень в додаток 1 до 

рішення ХХХVІІІ сесії міської ради VІІскликання від 05 квітня 2018 року №29 «Про 

затвердженняПорядку закупівлі послуг  з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель 

та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території міста 

Шепетівки»»прийняти як рішення сесії (додається рішення №2). 
 

ІІІ. 

«Різне» 
 

 

На виступи записалось 2 депутати міської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Собчук Н.В. щодо  

- неотримання відповіді на два депутатські запити, які були оголошені на сесії міської 

ради минулого разу, попросила в секретаря міської ради розібратися в ситуації щодо 

надання відповідей депутату; 

- щодо поточного ремонту грунтових доріг вулиць Партизанська,Косецька і Комарова,  

вулиці були включені в план як такі, що мають підсипатися матеріалом ізщебеня 

протягом червня, наголосила на тому, що червень закінчився, вулиці не підсипані. 

Запитала - чому не проведені роботи і хто за це несе відповідальність, попросила 

провести поточний ремонт зазначених вулиць та на засіданнінаступної чергової 

сесіїнадати публічний звіт щодо виконання запланованого в плані дорожніх 

робіт(відповідно до листа міського голови від 12.06.2018 р.). 
 

1 БиковВіталій Петрович  за 

2 Бунечко Алла Вікторівна  за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович  за 

 4  Веселкова Галина Петрівна  за 

5 ВолоткевичІгорВасильович  за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7 Гетьман Василь Михайлович  за 

 8 Глушківський Владислав Станіславович  за 

 9 ДідукНадіяМиколаївна  за 

10 КикотьМиколаЮрійович  за 

 11 КушикСтаніславВолодимирович  за 

12 ЛипканьАнатолій Всеволодович  за 

13 МазаєвВолодимирВасильович  за 

14 Одуд Богдан Михайлович  за 

15 ПісарцовДмитроВалерійович  за 

 16  Потапова Галина Лук’янівна  за 

 17  Примак ВіталійОлександрович  за 

 18 Прохорчук Валентина Павлівна за 

19 ПустовойтОлександр Степанович  за 

20  Савчук Валентина Миколаївна  за 

21  Савчук Руслан Віталійович за 

22 СинютаВолодимирВолодимирович  за 

23 СобчукНаталіяМиколаївна  за 

24 СпеціальнийПавлоАндрійович  за 

25  Федоров Валерій Борисович  за 

26 Холява Петро Ярославович  за 

 27 ШайногаЮрійМиколайович за 

 28  Яковлева НаталіяВасилівна  за 



ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Савчук В.М. з інформацією про те, що і в районі і в  

місті склалася надзвичайно-серйозна ситуація щодо забезпечення хворих на цукровий 

діабет інсуліном. Повідомила, що протягом останніх років згідно державних програм 

хворі забезпечувалися інсулінами безкоштовно за рахунок державних закупівельінсуліни 

направлялись в область, а область розподіляла по районам; з минулого року виділяється 

медична субвенція державою для придбання інсуліну, на цей рік медична субвенція на 

придбання інсулінів виділилась на всі регіони на 44-46 % від загальної потреби. Кошти які 

надійшли в наш район складають 46,7 % від потреби коштів для того, щоб забезпечити 

інсуліном всіх хворих і отримання їх безкоштовно. Інформувала про неодноразове 

звернення щодо виділення коштів з міського бюджету для забезпечення хворих міських 

жителів, аналогічні листи були направлені на районну раду та об’єднанні громади; 

повідомила, що станом на 26.06.2018 скалалась заборгованість по аптеках 445 ти.грн., з 

01.07.2018 р. аптеки відмовляються відпускати інсулін безкоштовно. Пояснила, що в І 

кварталі 2018 року лікарня ще користувалась минуолрічнимизапасами коштів, протягом ІІ 

кварталу 46 %коштів перераховували, решта накопичувалося у вигляді боргу;                        

Запросила бажаючих на нарадуз вказаного питання, яка проводитьсясьогодні на 10:00 год. 

в приміщенні райдержадманастрації, на яку запрошені всі представники 

об’єднинихгромад, лікарі фахівці з даного питання, представники засобів масової 

інформації. Запропонувала провести засідання депутатських комісій зпитань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та 

спортуспільно з комісією з питань соціально-економічного розвитку міста, 

планування,бюджету, фінансів та обговорити це питання, при потребі скликати 

позачергову сесію міської ради ( потреба по місту 100 тис.грн. в місяць). 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що в четвер 05.07.2018 р. о 15:00 год. у 

великій залі планується зустріч голови обласної адміністрації з керівництвом містаз 

питання початку опалювального сезону в місті Шепетівка, запросив всіх депутатів міської 

ради. 

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що порядок денний сесії та список 

бажаючих виступити вичерпанийта оголосив ХLІІ (позачергову) сесію міської ради VІІ 

скликання закритою. 
 

 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список  

депутатів присутніх на засіданні ХLІІ (позачергової) сесії міської ради VII скликання  

03липня 2018 року 

 

 

1 БиковВіталій Петрович Позафракційний 

2 
Бунечко Алла Вікторівна    Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

 3  Верхогляд Михайло Іванович ВО «Свобода» 

 4  Веселкова Галина Петрівна Радикальна партія Олега Ляшка 

5 ВолоткевичІгорВасильович ВО «Свобода» 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна Позапартійна 

 7 Гетьман Василь Михайлович Безпартійний 

 8 Глушківський Владислав Станіславович Безпартійний 

 9 ДідукНадіяМиколаївна Політичнапартія«Сила громад» 

10 КикотьМиколаЮрійович Безпартійний  

11 КушикСтаніславВолодимирович ВО «Свобода» 

12 ЛипканьАнатолій Всеволодович Безпартійний 

13 МазаєвВолодимирВасильович АграрнапартіяУкраїни 

14 Одуд Богдан Михайлович ВО «Свобода» 

15 ПісарцовДмитроВалерійович ВО «Свобода» 

 16  Потапова Галина Лук’янівна АграрнапартіяУкраїни 

 17 
 Примак ВіталійОлександрович Політичнапартія «Об’єднання 

«Самопоміч» 

 18 Прохорчук Валентина Павлівна ВО «Батьківщина» 

19 ПустовойтОлександр Степанович Політичнапартія«Сила громад» 

20  Савчук Валентина Миколаївна Безпартійна 

21 
 Савчук Руслан Віталійович Політичнапартія «За 

конкретнісправи» 

22 
СинютаВолодимирВолодимирович Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

 23 СобчукНаталіяМиколаївна Безпартійна 

 СпеціальнийПавлоАндрійович Безпартійна 

  Федоров Валерій Борисович Безпартійний 

 Холява Петро Ярославович ВО «Свобода» 

 ШайногаЮрійМиколайович АграрнапартіяУкраїни 

 24  Яковлева НаталіяВасилівна Безпартійна 



 

 

 

 

 

 
 

Список присутніх, запрошених 

на засіданні ХLVІІ (позачергової) сесії міської ради VII скликання  

03 липня 2018 року 

 

1. Мазярчук Тетяна Миколаївна            - журналістТОВ ТРК «LikeTV» 

 

2. Літвінчук Олег Олегович                      - відеорепортертелерадіокомпанії «Лайк ТВ» 

 

 


