Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ХLІХ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання
16 жовтня 2018 року
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)

– 27 чол.

Запрошених
(список додається)

– 9 чол.

В сесійній залі присутні заступники міського
голови, начальники управлінь та відділів
виконавчого комітету Шепетівської міської ради,
представники ЗМІ.
Засідання ХLІХ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський
голова Полодюк М.І..
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за
допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні 27
депутатів міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання ХLІХ
(позачергової) сесії міської ради VІІ скликання відкритим.
Прозвучав Державний Гімн України.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання, яке запропоновано розглянути на
сесійному засіданні, депутатами опрацьовано на засіданні комісії з питань розвитку
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності,
транспорту, енергетики та зв’язку та голів депутатських фракцій, зокрема:
1. Про організацію виконання розпорядження КМУ №717-р від 03.10.2018р.
Доповідає: Полодюк М.І. – міський голова
2. Різне.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити за «основу» та «вцілому» перелік
питань порядку денного ХLІХ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція
ставиться на голосування і приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Верхогляд Михайло Іванович
за
3.
Веселкова Галина Петрівна
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за

5.
Глушківський Владислав Станіславович
за
6.
Дідук Надія Миколаївна
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Кушик Станіслав Володимирович
відсутній
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
11.
Літвін Юлія Віталіївна
за
12.
Мазаєв Володимир Васильович
за
13.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
14.
Одуд Богдан Михайлович
за
15.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16.
Потапова Галина Лук’янівна
за
17.
Примак Віталій Олександрович
за
18.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
19.
Пустовойт Олександр Степанович
за
20.
Савчук Валентина Миколаївна
за
21.
Савчук Руслан Віталійович
за
22.
Синюта Володимир Володимирович
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
за
25.
Федоров Валерій Борисович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 26+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі
в голосуванні” – 1.
І.
СЛУХАЛИ: Міського голову Полодюка М.І. про організацію виконання розпорядження
КМУ №717-р від 03.10.2018р., який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії з питань розвитку промисловості, житлово-комунального
господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку та голів
депутатських фракцій.
Міський голова Полодюк М.І. наголосив, про нагальність початку опалювального сезону в
м.Шепетівка. Надав інформацію, стосовно початку опалювального сезону в дитячих садках
та навчальних закладах, де встановлено модульні котельні та підготовку рішень щодо
затвердження температурного режиму для населення міста, для комунальних закладів не
підпорядкованих Шепетівській міській раді перед початком опалювального періоду.
Наголосив на тому, що залишається ще 2 питання: затвердження тарифів, яке
ускладнюється відсутністю ціни на газ, але є можливість прийняття тарифу, з майбутнім
коригуванням протягом опалювального періоду.
Наголосив, що міський голова, всі працівники виконавчих органів Шепетівської міської
ради, відділів, управлінь, депутати, відповідно до чинного законодавства зобов’язані діяти в
будь якій ситуації, яка склалась на території міста Шепетівка виключно в межах своїх
повноважень в межах законодавства, яке регламентує дії. Тобто, будь які звинувачення
когось з працівників, посадовців в тому, що вони не виконують якісь дії мають обов’язково
аргументуватись. Виходячи з того, що до 2023 року тепловий комплекс тепломережі
знаходиться у концесії, міська рада може впливати тільки шляхом прийняття окремих
рішень, резолюцій, розпоряджень, листів.
Надав інформацію стосовно того, що було зроблено міським головою та іншими
посадовцями, зокрема, більше 20 зустрічей і інтерв’ю, в тому числі 2 зустрічі на рівні
Міністерства регіонального розвитку із заступником міністра регіонального розвитку

Кругляком Е.Б. щодо завершення і початку опалювального сезону в м.Шепетівка. На
зустрічах обговорювалось питання передачі майна від комерційної структури ТОВ
«Шепетівка Енергоінвест» у комунальну форму власності, у власність територіальної
громади. Оскільки в територіальної громади немає відповідного майна, то на рівні держави
підтримка відсутня, оскільки відсутні відповідні фахівці, потужність та юридичного важеля
для вирішення данного питання.
Проінформував, що протягом минулого опалювального періоду попередні власники ТОВ
«Шепетівка Енергоінвест» давали згоду на передачу майна тепломережі у комунальну
власність. У квітні місяці були надіслані відповідні листи до міської ради. Через 3 дні після
цього Пустовойт О.С. надіслав листи, в яких було повідомлено, що листи, які були
надіслані попередніми власниками втратили чинність і майно залишається у концесії, а
початок опалювального сезону буде забезпечено. Надав інформацію про судові процеси, які
були програні ТОВ «Шепетівка Енергоінвест».
На вимогу Хмельницької облдержадміністрації було підготовлено покроковий план щодо
прийняття комунального майна у власність територіальної громади міста. Розроблено
документи. За розрахунками, повернення можливе у термін 5-10 днів. Зазначив, що
бажання повертати майно у ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» відсутнє.
Був отриманий лист від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України в якому зазначено, що відповідно до Закону України
№1730 передбачено, що фінансові та/або інші гарантії на реструктуризацію (крім суми
заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої проводиться за рахунок видатків
державного бюджету) для підприємств, які не належать до комунального сектору
економіки, може надати державний орган, підприємство, установа, організація, до сфери
управління якого (якої) належить така теплопостачальна або теплогенеруюча організація.
Зазначив, що за період з 01.01.2017 по 09.2018 року з державного бюджету через пільги і
субсидії за надані послуги для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» було перераховано
приблизно 52 млн.грн.. При цьому, борг ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» перед НАК
«Нафтогаз України» коливається в межах 55-62 млн.грн.
Проінформував, що 11 жовтня його, як міського голову, було викликано до міської
прокуратури, де було зачитано розпорядження Кабінету Міністрів №717-р від 03 жовтня
2018 року, згідно якого органам місцевого рекомендовано забезпечити прийняття рішень
щодо фінансового забезпечення виконання зобов’язань теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій, необхідних для реструктуризації заборгованості за спожитий
природній газ підприємствами, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості
відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств центрального
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» та було рекомендовано
розглянути дане розпорядження на засіданні сесії.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово прокурору Шепетівської місцевої прокуратури
Облог Р.А., яка пояснила. повідомила, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів №717р від 03 жовтня 2018 року, в разі позитивного голосування, з міського бюджету будуть
виділятися кошти на погашення заборгованості ТОВ «Шепетівска Енергоінвест».
Міський голова Полодюк М.І. надав слово юристу ПАТ «Шепетівкагаз» Гурбан М.В, яка
пояснила наслідки неприйняття рішень стосовно заборгованості ТОВ «Шепетівска
Енергоінвест» та повідомила про зміни в Кодекс газотранспортної системи, які
передбачають пониження АТ «Укртрансгазом» тиску в системі при несанкціонованому
відборі газу, що призведе до відсутності газу у місті Шепетівка та Шепетівському районі.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання.
На запитання записався 1 депутат міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Шайнога Ю.М. з запитанням до прокурора
Шепетівської місцевої прокуратури Облог Р.А. про правомірність виступу гарантом міської
ради для приватної структури.
Прокурор Шепетівської місцевої прокуратури Облог Р.А. наголосила, що рішення
приймається колегіально, а розпорядження Кабінету Міністрів №717-р від 03 жовтня 2018
року, яке носить рекомендаційний характер.
Депутат міської ради Шайнога Ю.М. зауважив, що в кожного підприємства, мешканця
міста є договір на постачання газу, заключений з ПАТ «Шепетівкагаз», згідно якого
проводяться розрахунок за спожиті послуги. В даній ситуації, в результаті некомпетентного
ведення господарської діяльності, в ході якої з’являються несанкціоновані відбори газу,
ПАТ «Шепетівкагаз» робить заручниками ситуації місто та Шепетівський район.
Юрист ПАТ «Шепетівкагаз» Гурбан М.В. надала інформацію стосовно можливості
оскарження дій в судовому порядку.
ВИСТУПИЛИ: Прокурор Шепетівської місцевої прокуратури Облог Р.А. з запитанням
чому з листопада 2017 року, після розірвання концесійного договору відсутній позов до
суду стосовно повернення майна у комунальну власність.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику юридичного відділу Бабась Г.І.
надала роз’яснення Закону України №1730.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть зміни та
доповнення до проекту рішення.
На виступ записалися 2 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Спеціальний П.А. стосовно п.2 «У разі повернення
цілісного майнового компексу “Шепетівське підприємство теплових мереж до комунальної
власності міста, відповідно до рішення XXVIII (позачергової) сесії міської ради VII
скликання, Шепетівська міська рада зобов'язується виступити гарантом щодо виконання
зобов'язань Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного
господарства за спожитий в опалювальний період 2018/2019 рр. природний газ для
виробництва теплової енергії та послуг опалення.» в частині гарантування Шепетівською
міської радою виконання зобов’язань та п.3 «Доручити міському голові звернутись до
Кабінету Міністрів України, Хмельницької обласної державної адміністрації щодо
виділення додаткової субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах,
яка обліковується за даними ТОВ “Шепетівка Енергоівнест”, заборгованості по пільгам та
субсидіям в сумі _____ .» в частині відсутності прописаної суми заборгованості.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Федоров В.Б. стосовно бездіяльності правоохоронних
органів стосовно розгляду питання внесених змін у договір передачі у концесію з
виключенням пункту, який передбачав повернення майна у комунальну власність у разі,
коли концесіонер допустить збільшення заборгованості по оплаті за газ та відсутності
підтримки в питанні повернення майна. Наголосив на несвоєчасності подачі судового
позову міської ради стосовно повернення цілісного майнового комплексу у комунальну
власність.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що у 2014 році робочою групою було знайдено
розбіжності між затвердженим і підписаним договором про передачу тепломережі у
концесію ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Було подано судовий позов, в результаті якого
було винесено рішення, що міський голова є суб’єктом права і має можливість підписувати
договори, які вважає необхідними.

Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. повідомила, що міська рада зверталась до суду з
вимогою повернути майно тепломережі з незаконного володіння, суд повернув зазначений
позов з вимогою сплатити судовий збір в розмірі більше 100 тис. грн.. На той час міський
бюджет не передбачав виділення таких коштів і міська рада звернулась до прокуратури з
проханням виступити на захист територіальної громади. Прокуратурою було повідомлено
про відсутність підстав для витребовування майна наразі, оскільки на цей час був поданий
позов «Шепетівка Енергоінвест» про скасування рішення міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Шайнога Ю.М. з запитанням до депутата міської ради,
керівника ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Пустовойта О.С. чи вирішує прийняття даного
проекту рішення питання щодо початку опалювального сезону.
Депутат міської ради Пустовойт О.С. повідомив, що прийняття даного рішення не вплине
на початок опалювального сезону. Та наголосив на необхідності погашення державною
боргу в різниці тарифів в розмірі 32 млн.грн та місцевого бюджету в розмірі 10 млн.грн.
Міський голова Полодюк М.І. зауважив, що згідно п.3 проекту рішення напряму стосується
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Довів до відома депутатів, що вимога ТОВ «Шепетівка
Енергоінвест» стосовно оплати різниці в тарифах в розмірі 10 млн.грн. не є обґрунтованим і
міська рада готова в судовому порядку відстоювати інтереси територіальної громади.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть зміни та
доповнення до проекту рішення.
На виступ записалися 2 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Синюта В.В. вніс пропозицію доповнити п.2 фразою
«міський голова, міська рада», після «У разі повернення цілісного майнового компексу
“Шепетівське підприємство теплових мереж до комунальної власності міста, відповідно до
рішення XXVIII (позачергової ) сесії міської ради VII скликання,».
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Примак В.О. з пропозицією зняти з розгляду п.2 «2. У
разі повернення цілісного майнового компексу “Шепетівське підприємство теплових мереж
до комунальної власності міста, відповідно до рішення XXVIII (позачергової) сесії міської
ради VII скликання, Шепетівська міська рада зобов’язується виступити гарантом щодо
виконання зобов’язань Шепетівським комунальним підприємством водопровідноканалізаційного господарства за спожитий в опалювальний період 2018/2019 рр. природний
газ для виробництва теплової енергії та послуг опалення.»
ВИСТУПИЛИ: Міський голова Полодюк М.І. з пропозицією п.3 закінчити словами
«заборгованості по пільгам та субсидіям».
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу».
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії
прийняти проект рішення «за основу». Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Верхогляд Михайло Іванович
за
3.
Веселкова Галина Петрівна
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Глушківський Владислав Станіславович
за
6.
Дідук Надія Миколаївна
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Курганський Олександр Олексійович
Кушик Станіслав Володимирович
Липкань Анатолій Всеволодович
Літвін Юлія Віталіївна
Мазаєв Володимир Васильович
Микитюк Тамара Миколаївна
Одуд Богдан Михайлович
Пісарцов Дмитро Валерійович
Потапова Галина Лук’янівна
Примак Віталій Олександрович
Прохорчук Валентина Павлівна
Пустовойт Олександр Степанович
Савчук Валентина Миколаївна
Савчук Руслан Віталійович
Синюта Володимир Володимирович
Сорока Дмитро Леонідович
Спеціальний Павло Андрійович
Федоров Валерій Борисович
Шайнога Юрій Миколайович
Яковлева Наталія Василівна

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„За”– 27+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі
в голосуванні” – немає.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради
Синюти В.В. доповнити п.2 фразою «міський голова, міська рада», після «У разі
повернення цілісного майнового компексу “Шепетівське підприємство теплових мереж до
комунальної власності міста, відповідно до рішення XXVIII (позачергової) сесії міської
ради VII скликання,». Пропозиція не приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
проти
1.
Биков Віталій Петрович
утримався
2.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3.
Веселкова Галина Петрівна
не голосував
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
6.
Дідук Надія Миколаївна
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
9.
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
не голосував
11.
Літвін Юлія Віталіївна
проти
12.
Мазаєв Володимир Васильович
проти
13.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
14.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
15.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16.
Потапова Галина Лук’янівна
утримався
17.
Примак Віталій Олександрович
утримався
18.
Прохорчук Валентина Павлівна
проти
19.
Пустовойт Олександр Степанович
за
20.
Савчук Валентина Миколаївна
не голосував
21.
Савчук Руслан Віталійович
не голосував
22.
Синюта Володимир Володимирович
за

23.
24.
25.
26.
27.

Сорока Дмитро Леонідович
Спеціальний Павло Андрійович
Федоров Валерій Борисович
Шайнога Юрій Миколайович
Яковлева Наталія Василівна

не голосував
не голосував
утримався
не голосував
утримався

„За”– 4, „проти” – 3+1 голос міського голови, „утримались” – 12, ,,не брали участі в
голосуванні” – 8.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради
Примака В.О. зняти з розгляду п.2 «2. У разі повернення цілісного майнового компексу
“Шепетівське підприємство теплових мереж до комунальної власності міста, відповідно до
рішення XXVIII (позачергової) сесії міської ради VII скликання, Шепетівська міська рада
зобов’язується виступити гарантом щодо виконання зобов’язань Шепетівським
комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства за спожитий в
опалювальний період 2018/2019 рр. природний газ для виробництва теплової енергії та
послуг опалення.». Пропозиція не приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
утримався
1.
Биков Віталій Петрович
утримався
2.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3.
Веселкова Галина Петрівна
не голосував
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Глушківський Владислав Станіславович
за
6.
Дідук Надія Миколаївна
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
9.
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
не голосував
11.
Літвін Юлія Віталіївна
проти
12.
Мазаєв Володимир Васильович
проти
13.
Микитюк Тамара Миколаївна
утримався
14.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
15.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16.
Потапова Галина Лук’янівна
за
17.
Примак Віталій Олександрович
за
18.
Прохорчук Валентина Павлівна
проти
19.
Пустовойт Олександр Степанович
за
20.
Савчук Валентина Миколаївна
не голосував
21.
Савчук Руслан Віталійович
за
22.
Синюта Володимир Володимирович
не голосував
23.
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
24.
Спеціальний Павло Андрійович
проти
25.
Федоров Валерій Борисович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
не голосував
27.
Яковлева Наталія Василівна
не голосував
„За”– 6, „проти” – 4, „утримались” – 9+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – 8.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування особисту пропозицію: п.3 закінчити
словами «заборгованості по пільгам та субсидіям».

Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
1.
Биков Віталій Петрович
2.
Верхогляд Михайло Іванович
3.
Веселкова Галина Петрівна
4.
Волоткевич Ігор Васильович
5.
Глушківський Владислав Станіславович
6.
Дідук Надія Миколаївна
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Кушик Станіслав Володимирович
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
11.
Літвін Юлія Віталіївна
12.
Мазаєв Володимир Васильович
13.
Микитюк Тамара Миколаївна
14.
Одуд Богдан Михайлович
15.
Пісарцов Дмитро Валерійович
16.
Потапова Галина Лук’янівна
17.
Примак Віталій Олександрович
18.
Прохорчук Валентина Павлівна
19.
Пустовойт Олександр Степанович
20.
Савчук Валентина Миколаївна
21.
Савчук Руслан Віталійович
22.
Синюта Володимир Володимирович
23.
Сорока Дмитро Леонідович
24.
Спеціальний Павло Андрійович
25.
Федоров Валерій Борисович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„За”– 27+1, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” –
немає.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект
рішення з внесеними змінами «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Верхогляд Михайло Іванович
за
3.
Веселкова Галина Петрівна
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Глушківський Владислав Станіславович
за
6.
Дідук Надія Миколаївна
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Кушик Станіслав Володимирович
за
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
11.
Літвін Юлія Віталіївна
за
12.
Мазаєв Володимир Васильович
за
13.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
14.
Одуд Богдан Михайлович
за
15.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Потапова Галина Лук’янівна
Примак Віталій Олександрович
Прохорчук Валентина Павлівна
Пустовойт Олександр Степанович
Савчук Валентина Миколаївна
Савчук Руслан Віталійович
Синюта Володимир Володимирович
Сорока Дмитро Леонідович
Спеціальний Павло Андрійович
Федоров Валерій Борисович
Шайнога Юрій Миколайович
Яковлева Наталія Василівна

за
за
за
утримався
за
за
за
за
за
за
за
за

„За”– 25+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про організацію виконання розпорядження КМУ
№717-р від 03.10.2018р.» прийняти як рішення сесії (додається рішення №1).
ІІ.
«Різне»
На виступи записалось 2 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням до міського голови
Полодюка М.І. чому не виносились питання на засідання сесії стосовно виділення 100
тис.грн на сплату судового збору.
Міський голова Полодюк М.І. пояснив, що дане питання не виносилось на сесію оскільки
був отриманий лист від Шепетівської місцевої прокуратури, де було вказано про
недоцільність даного судового провадження та запропонував ознайомитись з листом.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Примак В.О. стосовно критичної ситуації з
забрудненням річки Косецька в мікрорайоні Косецький.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово першому заступнику міського голови
Вихівському В.Б., який пояснив, що за результатами роботи комісії та проведених аналізів
води
Шепетівським
комунальним
підприємством
водопровідно-каналізаційного
господарства, було надано висновок, що ситуацію спричинили викиди нечистот з
каналізаційно-насосної станції залізниці. Було надіслано лист до м.Козятин для виділення
необхідних коштів для проведення робіт стосовно усунення проблеми. Комісія склала акти,
було подано протокол в адміністративно-комунальній інспекцію.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих
виступити вичерпаний та оголосив ХLІХ (позачергову) сесію міської ради VІІ скликання
закритою.
Прозвучав Державний Гімн України.
Міський голова

Полодюк М.І.

Список
депутатів присутніх на засіданні ХLІХ (позачергової) сесії міської ради VII скликання
16 жовтня 2018 року
1
Биков Віталій Петрович
Позафракційні
2
Верхогляд Михайло Іванович
ВО "Свобода"
3
Веселкова Галина Петрівна
Радикальна партія Олега Ляшка
4
Волоткевич Ігор Васильович
ВО "Свобода"
5
Глушківський Владислав Станіславович
Безпартійний
6
Дідук Надія Миколаївна
Позафракційні
7
Кикоть Микола Юрійович
Безпартійний
8
Курганський Олександр Олексійович
АграрнапартіяУкраїни
9
Кушик Станіслав Володимирович
ВО "Свобода"
10
Липкань Анатолій Всеволодович
Безпартійний
11
Літвін Юлія Віталіївна
ВО "Батьківщина"
12
Мазаєв Володимир Васильович
Аграрна партія
Микитюк Тамара Миколаївна
Політична партія "За конкретні
13
справи"
14
Одуд Богдан Михайлович
ВО "Свобода"
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
ВО "Свобода"
16
Потапова Галина Лук’янівна
Аграрна партія
Примак Віталій Олександрович
Політичнапартія «Об’єднання
17
«Самопоміч»
18
Прохорчук Валентина Павлівна
ВО "Батьківщина"
19
Пустовойт Олександр Степанович
Політичнапартія«Сила громад»
20
Савчук Валентина Миколаївна
Безпартійна
Савчук Руслан Віталійович
Політична партія "За конкретні
21
справи"
Синюта Володимир Володимирович
Партія «Блок Петра
22
Порошенка "Солідарність"
23
Сорока Дмитро Леонідович
АграрнапартіяУкраїни
24
Спеціальний Павло Андрійович
Радикальна партія Олега Ляшка
25
Федоров Валерій Борисович
Безпартійний
26
Шайнога Юрій Миколайович
Аграрна партія
27
Яковлева Наталія Василівна
Безпартійна

Список присутніх, запрошених
на засіданні ХLІХ (позачергової) сесії міської ради VII скликання
16 жовтня 2018 року
1.

Облог Раїса Анатоліївна

- журналіст ТОВ ТРК «LikeTV»

2.

Остапчук Анатолій

3.

Прокопишин Олександр Васильович

- начальник адміністративно-комунальної
інспекції
- представник ПрАТ «Шепетівкагаз»

4.

Гуменюк Руслан Анатолійович

- представник Служби безпеки України

5.

Погребняк Ірина Леонідівна

- журналіст обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

6.

Шпак Дмитро Миколайович

- фотокореспондент обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

7.

Нагулко Тарас Дмитрович

- почесний громадянин Шепетівки

8.

Пращур Анатолій Миколайович

- заступник директора ПАТ «Шепетівкагаз»

9.

Гурбан Мирослава Володимирівна

- юрист ПАТ «Шепетівкагаз»

