Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ХХХІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання
16 січня 2018 р.
10.00 год

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

– 34 чол.

Присутніх на сесії депутатів
(список додається)

– 21 чол.

Запрошених
(список додається)

– 6 чол.

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

Засідання ХХХІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде
міський голова Полодюк М.І..
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на сесії присутні представники управлінь і
відділів виконавчих органів та виконавчого комітету Шепетівської міської ради,
представники ЗМІ і мешканці міста.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за
допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що кворум
депутатів є (присутні 20 депутатів міської ради і міський голова) та оголосив засідання
ХХХІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання відкритим.
Прозвучав Державний Гімн України.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на порядок денний виноситься одне питання,
яке розглянуте на засіданні депутатської комісії з питань соціально-економічного
розвитку міста, планування бюджету, фінансів, яке відбулось вранці перед пленарним
засіданням сесії міської ради.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити перелік питань порядку денного
ХХХІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання «за основу» і «в цілому»:
1. Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання «Про здійснення
допорогових електронних закупівель».
Доповідає: Бабась Г.І. – начальник юридичного відділу
2. 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
Биков Віталій Петрович
за
2
Бунечко Алла Вікторівна
за
3
Верхогляд Михайло Іванович
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
відсутній
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Дідук Надія Миколаївна
за
7
Кикоть Микола Юрійович
за
8
Курганський Олександр Олексійович
за
9
Кушик Станіслав Володимирович
за
10
Літвін Юлія Віталіївна
за
11
Мазаєв Володимир Васильович
за
12
Одуд Богдан Михайлович
за
13
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
14
Потапова Галина Лук’янівна
за
15
Прохорчук Валентина Павлівна
за
16
Пустовойт Олександр Степанович
за
17
Синюта Володимир Володимирович
за
18
Сорока Дмитро Леонідович
за
19
Спеціальний Павло Андрійович
за
20
Шайнога Юрій Миколайович
за
21
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1.
Міський голова Полодюк М.І. перейшов до розгляду питань порядку денного та надав
слово головному спеціалісту юридичного відділу Григорчук Г.П..
І.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста юридичного відділу Григорчук Г.П. про внесення змін
до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання «Про здійснення допорогових
електронних закупівель», яка повідомила, 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. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити з
даного питання. На виступ записались 4 депутати міської ради ( 2 депутати відмовились
від виступу).
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Прохорчук В.П. з пропозицією – скасувати рішення
ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання «Про здійснення допорогових електронних
закупівель» та працювати відповідно до чинного законодавства.
Міський голова Полодюк М.І. пояснив, щоб скасувати назване рішення потрібно
підготувати інший проект рішення.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Одуд Б.М. щодо доцільності введення по 0,5 ставки
бухгалтерів в начальні заклади освіти ( приблизно витрати з міського бджету 240000 грн. в
рік), запропонував на засіданні чергової сесії міської ради заслухати інформацію по
проведених закупівлях, діяльності в цій системі та щодо доцільності введених додатково
0,5 ставок бухгалтерів в начальні заклади освіти.

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що управлінню освіти буде надано доручення
підготувати інформацію по закупівлях, які були проведені бухгалтерами начальних
закладів освіти ( додатково введені ставки).
Після коментарів міського голови Полодюка М.І. та пропозиції депутата міської ради
Одуда Б.М. депутат міської ради Прохорчук В.П. зняла з розгляду свою пропозицію щодо
скасування рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання «Про здійснення допорогових
електронних закупівель».
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про 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
Биков Віталій Петрович
за
2
Бунечко Алла Вікторівна
за
3
Верхогляд Михайло Іванович
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Дідук Надія Миколаївна
за
7
Кикоть Микола Юрійович
за
8
Курганський Олександр Олексійович
за
9
Кушик Станіслав Володимирович
за
10
Літвін Юлія Віталіївна
за
11
Мазаєв Володимир Васильович
за
12
Одуд Богдан Михайлович
за
13
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
14
Потапова Галина Лук’янівна
за
15
Прохорчук Валентина Павлівна
за
16
Пустовойт Олександр Степанович
за
17
Синюта Володимир Володимирович
утримався
18
Сорока Дмитро Леонідович
за
19
Спеціальний Павло Андрійович
за
20
Шайнога Юрій Миколайович
за
21
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради
VІІ скликання «Про здійснення допорогових електронних закупівель»» прийняти як
рішення сесії (додається рішення № 1).
ІІ.
«Різне»
На виступи записались міський голова та 4 депутати міської ради.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що 9 січня 2018 року делегація міста Шепетівка
(міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керівники
структурних підрозділів та депутати Шепетівської міської ради) відвідала місто НовоградВолинський. Основною метою візиту був обмін досвідом, зокрема у житлово-комунальній
галузі. Під час перебування у Новограді-Волинському представники делегації побували у
міській раді, де у конференц-залі безпосередньо поспілкувалися з керівництвом міста,
проведено екскурсію та ознайомлено із облаштуванням сесійної зали Будинку рад та

системою роботи сектору прийому громадян відділу загальної роботи, з питань контролю
та прийому громадян міської ради. У рамках візиту учасники делегації ознайомились із
здобутками міста Новограда-Волинського в сферах економічного розвитку, соціального
захисту, освіти, культури тощо, відвідали ряд закладів, установ і організацій міста та
особливу увагу було приділено галузі житлово-комунального господарства.
Полодюк М.І. повідомив, що в другій половині березня 2018 року запланований візит
делегації з м. Новоград-Волинський з метою перейняти досвід в галузі соціального
захисту, культури і освіти.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Курганський О.О. щодо введення 0,5 ставки
бухгалтерів в начальні заклади освіти, пояснив роботу бухгалтерів бюджетної сфери, а
саме: через систему Прозоро проведення відкритих торгів по газу, опублікування звіту
про укладення договору, оприлюднення річного звіту закупівель, введення всіх даних на
веб-порталі Є-data, наголосив, що бухгалтери на 0,5 ставки отримують 1300 грн. за місяць.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Бунечко А.В. з проханням роз’яснити ситуацію щодо
вірусу кору в місті.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово головному лікарю Шепетівського
міськрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Хмельницький обласний
лабораторний центр Держсанепідемслужби України», депутату міської ради Мазаєву В.В.,
який повідомив, що по Україні є спалахи вірусу корі та наголосив, що в місті і
Шепетівському районі статус щеплень становить 96% та відсутні випадки захворюваності
на кір.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих
виступити вичерпаний.
Міський голова Полодюк М.І. оголосив ХХХІV (позачергову) сесію міської ради VІІ
скликання закритою.
Прозвучав Державний Гімн України.

Міський голова

Полодюк М.І.

Список
депутатів присутніх на засіданні ХХХІV (позачергової) сесії міської ради VII скликання
16 січня 2018 року
1.

Биков Віталій Петрович

Позафракційний

2.

Бунечко Алла Вікторівна

Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»

3.

Верхогляд Михайло Іванович

ВО «Свобода»

4.

Волоткевич Ігор Васильович

ВО «Свобода»

5.

Герасимчук Тамара Миколаївна

Позапартійна

6.

Дідук Надія Миколаївна

Політична партія «Сила громад»

7.

Кикоть Микола Юрійович

Безпартійний

8.

Курганський Олександр Олексійович

Безпартійний

9.

Кушик Станіслав Володимирович

ВО «Свобода»

Літвін Юлія Віталіївна

ВО «Батьківщина»

11.

Мазаєв Володимир Васильович

Аграрна партія України

12.

Одуд Богдан Михайлович

ВО «Свобода»

13.

Пісарцов Дмитро Валерійович

ВО «Свобода»

14.

Потапова Галина Лук’янівна

Аграрна партія України

15.

Прохорчук Валентина Павлівна

ВО «Батьківщина»

16.

Пустовойт Олександр Степанович

Політична партія «Сила громад»

17.

Синюта Володимир Володимирович

Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»

18.

Сорока Дмитро Леонідович

Безпартійний

19.

Спеціальний Павло Андрійович

Безпартійний

20.

Шайнога Юрій Миколайович

Аграрна партія України

21.

Яковлева Наталія Василівна

Безпартійна

10.

Список присутніх, запрошених
на засіданні ХХХІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання
16 січня 2018 року
1.

Гуменюк Руслан Анатолійович

- оперуповноважений Шепетівського МВ УСБУ

2.

Дудар Катерина Ігорівна

- журналіст телерадіокомпанії «Лайк ТВ»

3. Літвінчук Євгена Олександрівна

- журналіст міськрайонної громадськополітичної газета «Шепетівський вісник»
- фотокореспондент обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

4.

Корольков Володимир Петрович

5.

Погребняк Ірина Леонідівна

- журналіст обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

6.

Остапчук Анатолій Анатолійович

- начальник АКІ

Присутні громадяни міста.

