Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ХLVІІІ сесії міської ради VІІ скликання
11жовтня 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)

– 7 чол.

В сесійній залі присутні заступники міського
голови, начальники управлінь та відділів
виконавчого комітету Шепетівської міської ради,
представники ЗМІ, мешканці міста.
Засідання ХLVІІІ сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський голова
Полодюк М.І..
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись в
автоматизованій системі; після реєстрації повідомив, що присутні 27 депутатів міської
радиі міський голова.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання, які запропоновано розглянути на
сесійному засіданні, депутатами опрацьовано на засіданнях постійних комісій.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що сесія є повноважна та оголосив
засіданняХLVІІІ сесії міської ради VІІ скликання відкритим.
Прозвучав Державний Гімн України.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на засіданнях постійних комісій розглянуто
35 питань та в процесі обговорення надійшли пропозиції щодо внесення додаткових
питань в порядок денний сесії.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити «за основу» перелік питань
порядку денного ХLVІІІ сесії міської ради VІІ скликання:
1.
Про звернення депутатів Шепетівської міської радидо депутатів Верховної Ради
України, щодо внесення змін до Закону України №5495 з вимогою заборонити експорт
дров
Доповідає: Веселкова Г.П. – депутат Шепетівської міської
ради

2.
Про внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VII скликання №1 від 19
листопада 2015 року «Про обрання постійного секретаріату Шепетівського міської ради
VII скликання»
Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради
3.
Про затвердження бюджетної програми по наданню послуг диспетчеризації при
перевезенні пасажирів автомобільним транспортом загального користуванняна міських
автобусних маршрутах на 2019 рік
Доповідає: Остапчук А.А. – начальник адміністративнокомунальної інспекції
4.
Про внесення доповнень до міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки»,
затвердженої рішенням ХI сесії міської ради V скликання №9 від 21 грудня 2006 року
―Про затвердження міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки»
Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних
відносин
5.
Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління

6.

Про надання одноразової грошової допомоги
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління

7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу
загальної середньої освіти
Доповідає: Музика Т.В.– заступник начальника управління освіти
8. Про списання будівлі теплиці Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у
складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області.
Доповідає: Музика Т.В.–заступник начальника управління освіти
9.
Про затвердження доповнень до рішення XLVII сесії міської ради VI скликання №7 від 03 лютого 2014 р.
Доповідає: Хорольська О.О. – Начальник Центру надання
адміністративних послуг
10.
Про внесення доповнення до додатку № 2 рішення ХVI сесії міської ради VII
скликання від 15.12.2016 р. № 39 «Про Програму державних, міських, професійних свят
та пам’ятних дат у м. Шепетівці на 2017 – 2020 рр.».
Доповідає: Джус С.М. – начальник відділу культури
11.
Про внесення змін та доповнень в штатний розпис апарату Шепетівської міської
ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Доповідає: Адамець В.П. – начальник відділу з питань
кадрової
тарежимно-секретної роботи
12.
Про відміну пункту та підпункту рішення сесії міської ради
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
13.
Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141
Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
14.
Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Павлюку Олегу
Петровичу

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
15.
Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Лобаю Дмитру
Володимировичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
16.
Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Савчук Фаїні
Володимирівні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
17.
Про передачу в постійне користування земельної ділянки
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
18.
Про передачу у власність сформованої земельної ділянки Гусарову Олександру
Олександровичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
19.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
20.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно
із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
21.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок по вулиці Промисловій, 12
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
22.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок по вулиці Українській, 104-В
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
23.
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) тазатвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
24.
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
25.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно
із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва індивідуальних гаражів
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
26.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно
із ст. 118, 121 Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
27.
Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
28.
Про поновлення договору оренди земельної ділянки згідно із ст. 33 Закону України
«Про оренду землі»
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
29.
Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
30.
Про продаж земельної ділянки Власюк Марії Миколаївні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
31.
Про затвердження Програми регулювання та розвитку земельних відносин у
м.Шепетівка на 2019-2023 роки
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
32.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул.400-річчя
Шепетівки,1 та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
33.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Героїв Небесної
Сотні,56 та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
34.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 123 Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
35.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно
із ст. 42Земельного кодексу України.
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
36.
Різне.
Пропозиція ставиться на голосування і приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
1.
Биков Віталій Петрович
2.
Бунечко Алла Вікторівна
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
13.
Одуд Богдан Михайлович
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
15.
Потапова Галина Лук’янівна
16.
Примак Віталій Олександрович
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
18.
Пустовойт Олександр Степанович
19.
Савчук Руслан Віталійович
20.
Синюта Володимир Володимирович

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
відсутній
за

21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, щовсі питання порядку денного розглянуті на
засіданні депутатських комісій за виключенням одного питання, для озвучення даного
питання надав слово секретарю міської ради Кикотю М.Ю.
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. зачитав депутатський запит Собчук Н.М. щодо
внесення в порядок денний звіту першого заступника міського голови, іншої
відповідальної посадової особи про виконання запланованих у плані дорожніх робіт на
червень 2018, відповідно рішення постійної депутатської комісії від 11.06.2018 з питань
розвитку промисловості, житлово-комунального господарства про проведення
грейдерування і підсипки 21 вулиці міста. Повідомив, що дане питання буде включено в
порядок денний чергової сесії.
ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Собчук Н.М. з обуренням щодо відсутності вказаного
нею питання на пленарному засіданні сесії та невиконання робіт по підсипці вулиць міста,
вказаної в плані.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив,що з даного питання портібно підготувати
проект рішення та звіт.
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. зачитав лист-подяку депутату міської ради
Верхогляду М.І. від мешканців вулиці Залізничної, буд.30 та буд.32 завстановлення нових
гойдалок для дітлахів та малечі, передав депутату подяку.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що назасіданні депутатських комісійвиникли
зауваження до проектів рішень та пропозиції, зокрема запропоновано зняти з розгляду
питання «Про звернення депутатів Шепетівської міської ради до депутатів Верховної
Ради України, щодо внесення змін до Закону України №5495 з вимогою заборонити
експорт дров» (звернення від депутатів міської ради Радикальної партії) та «Про внесення
доповнення до додатку № 2 рішення ХVI сесії міської ради VII скликання від 15.12.2016
р. № 39 «Про Програму державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат у м.
Шепетівці на 2017 – 2020 рр.»» (пропозиція профільної комісії – доопрацювати дане
питання); доповнити додатковими питаннямми, які розглянути в наступному порядку: №4
«Про внесення змін до рішення XXXV сесії міської ради від 15 лютого 2018року «Про
затвердження міської Програми «Зміцнення матеріально - технічної бази КЗ «
Шепетівський центр первинної медико санітарної допомоги» та покращення надання
первинної медико-санітарної допомоги міському населенню на 2018 – 2020роки», решта
додаткових питань розглянути перед питанням «Різне» ( «Про надання дозволу на
списання пасажирського автокатафалка ГАЗ-5201 державний номер ВХ 3833АХ, цистерни
асенізаційної ГАЗ-53 КО державний номер ВХ 3877АХ, автомобіля легкового універсала
ВАЗ 21217 державний номер ВХ 3847АХ та автобуса (автокатафалка) ГАЗ -53 державний
номер ВХ 3849АХ з балансу КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство»,
«Про внесення змін і доповнень в додаток до Програми благоустрою міста Шепетівка на
2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХVII сесії міської ради VII скликання №29 від
26 жовтня 2017 року «Про затвердження Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-

2022 роки»», «Про укладання угоди між Шепетівською міською радою та Шепетівською
районною радою»).
Міський голова Полодюк М.І. запитав депутатів міської ради про зміни та заперечення до
внесених змін.
Депутат міської ради Прохорчук В.П. щодо питання про Ярмаркове містечко, розроблену
депутатом Програму та Положення, про проведену на неналежному рівні роботу
посадових осіб з даного питання.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити «в цілому» перелік питань
порядку денного ХLVІІІ сесії міської ради VІІ скликання з внесеними доповненнями та
зміненою нумерацією питань:
1. Про внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VII скликання №1 від 19 листопада 2015 року
«Про обрання постійного секретаріату Шепетівського міської ради VII скликання»
Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради
2. Про затвердження бюджетної програми по наданню послуг диспетчеризації при перевезенні
пасажирів автомобільним транспортом загального користуванняна міських автобусних маршрутах
на 2019 рік
Доповідає: Остапчук А.А. – начальник адміністративнокомунальної інспекції
3. Про внесення доповнень до міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки», затвердженої
рішенням ХI сесії міської ради V скликання №9 від 21 грудня 2006 року ―Про затвердження
міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки»
Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
4. Про внесення змін до рішення XXXV сесії міської ради від 15 лютого 2018року «Про
затвердження міської Програми «Зміцнення матеріально - технічної бази КЗ « Шепетівський центр
первинної медико санітарної допомоги» та покращення надання первинної медико-санітарної
допомоги міському населенню на 2018 – 2020 роки».
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
5. Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
6. Про надання одноразової грошової допомоги
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної
середньої освіти
Доповідає: Музика Т.В.– заступник начальника управління освіти
8. Про списання будівлі теплиці Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою» Хмельницької області.
Доповідає: Музика Т.В.–заступник начальника управління освіти
9. Про затвердження доповнень до рішення XLVII сесії міської ради VI скликання №7 від 03 лютого 2014 р.
Доповідає: Хорольська О.О. – Начальник Центру надання
адміністративних послуг
10. Про внесення змін та доповнень в штатний розпис апарату Шепетівської міської ради та її
виконавчого комітету, виконавчих органів
Доповідає: Адамець В.П. – начальник відділу з питань кадрової
та режимно-секретної роботи
11. Про відміну пункту та підпункту рішення сесії міської ради
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
12. Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 Земельного кодексу
України

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
13. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Павлюку Олегу Петровичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
14. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Лобаю Дмитру
Володимировичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
15. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Савчук Фаїні Володимирівні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
16. Про передачу в постійне користування земельної ділянки
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
17. Про передачу у власність сформованої земельної ділянки Гусарову Олександру
Олександровичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 124
Земельного кодексу України (оренда)
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок по вулиці Промисловій, 12
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок по вулиці Українській, 104-В
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
22. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) тазатвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин
23. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-комунального
господарства та з питань регулювання земельних відносин

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118,
121 Земельного кодексу України для будівництва індивідуальних гаражів
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118,
121 Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
26. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та затвердження
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості)
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
27. Про поновлення договору оренди земельної ділянки згідно із ст. 33 Закону України «Про
оренду землі»
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
28. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
29. Про продаж земельної ділянки Власюк Марії Миколаївні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
30. Про затвердження Програми регулювання та розвитку земельних відносин у м.Шепетівка на
2019-2023 роки
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул.400-річчя Шепетівки,1 та винесення
земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Героїв Небесної Сотні,56 та винесення
земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
згідно із ст. 123 Земельного кодексу України

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання
земельних
відносин
управління
житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 42
Земельного кодексу України.
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання

земельних відносин
35. Про надання дозволу на списання пасажирського автокатафалка ГАЗ-5201 державний номер
ВХ 3833АХ, цистерни асенізаційної ГАЗ-53 КО державний номер ВХ 3877АХ, автомобіля
легкового універсала ВАЗ 21217 державний номер ВХ 3847АХ та автобуса (автокатафалка) ГАЗ 53 державний номер ВХ 3849АХ з балансу КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне
підприємство.
Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
36. Про внесення змін і доповнень в додаток до Програми благоустрою міста Шепетівка на 20182022 роки, затвердженої рішенням ХХVII сесії міської ради VII скликання №29 від 26 жовтня 2017
року «Про затвердження Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки»
Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних
відносин
37. Про укладання угоди між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою
Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління
38. Різне.

Пропозиція ставиться на голосування і приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
1.
Биков Віталій Петрович
2.
Бунечко Алла Вікторівна
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
13.
Одуд Богдан Михайлович
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
15.
Потапова Галина Лук’янівна
16.
Примак Віталій Олександрович
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
18.
Пустовойт Олександр Степанович
19.
Савчук Руслан Віталійович
20.
Синюта Володимир Володимирович
21.
Сікора Інна Володимирівна
22.
Собчук Наталія Миколаївна
23.
Сорока Дмитро Леонідович
24.
Спеціальний Павло Андрійович
25.
Федоров Валерій Борисович

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
утрималася
за
за
за
утрималася
за
за
за
за

26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 2, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – немає.
Міський голова Полодюк М.І. перейшов до розгляду питань порядку денного та надав
слово секретарю міської ради Кикотю М.Ю..
І.
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кикотя М.Ю. про внесення змін до рішення ІІ сесії
міської ради VII скликання №1 від 19 листопада 2015 року «Про обрання постійного
секретаріату Шепетівського міської ради VII скликання», який повідомив, що проект
рішення розглянутий на засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень не
надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення
сесії.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 27+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – немає.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VII
скликання №1 від 19 листопада 2015 року «Про обрання постійного секретаріату
Шепетівського міської ради VII скликання»» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №1).

ІІ.
СЛУХАЛИ: начальника адміністративно-комунальної інспекції Остапчука А.А.
затвердження бюджетної програми по наданню послуг диспетчеризації при перевезенні
пасажирів автомобільним транспортом загального користуванняна міських автобусних
маршрутах на 2019 рік, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 27+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження бюджетної програми по наданню
послуг диспетчеризації при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом загального

користуванняна міських автобусних маршрутах на 2019 рік» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №2).
ІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення доповнень до міської
Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням ХI сесії міської ради
V скликання №9 від 21 грудня 2006 року «Про затвердження міської Програми «Питна
вода» на 2006-2020 роки», який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні
депутатських комісій, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖ – 1, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення доповнень до міської Програми
«Питна вода» на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням ХI сесії міської ради V

скликання №9 від 21 грудня 2006 року «Про затвердження міської Програми «Питна
вода» на 2006-2020 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №3).
ІV.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до
рішення XXXV сесії міської ради від 15 лютого 2018року «Про затвердження міської
Програми «Зміцнення матеріально - технічної бази КЗ « Шепетівський центр первинної
медико санітарної допомоги» та покращення надання первинної медико-санітарної
допомоги міському населенню на 2018 – 2020 роки», який повідомив, що проект рішення
розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не
надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 27+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення XXXV сесії міської
ради від 15 лютого 2018року «Про затвердження міської Програми «Зміцнення

матеріально - технічної бази КЗ «Шепетівський центр первинної медико санітарної
допомоги» та покращення надання первинної медико-санітарної допомоги міському
населенню на 2018 – 2020 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №4).
V.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до
бюджету міста на 2018 рік, якийповідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, зауважень та пропозицій не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На запитання записалося 3 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з запитанням по видатках міського
бюджету, зокремащодо внесення до статутногокапіталу суб’єктів господарювання 1 млн.
985 тис. грн.
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що ці кошти йдуть в
наростаючому підсумку, на сьогоднішньому засіданні до статутногокапіталу суб’єктів
господарювання нічого не вноситься та не додається.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням по коштах, які були
виділені на асфальтування доріг, зокрема які кошти були виділені, на які дороги
розподілені і чи приймала участь у розрахунках комісія з питань ЖКХ.
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що ті кошти які винесені на
сьогоднішню сесію, частково освоєнні, частину коштів перерозподілено на будівництво
модульних котелень в загальноосвітніх школах; інформував, що після внесення змін до
бюджету запропонованих сьогоднішнім рішенням залишок невикористанних коштів по
дорогах становить 2 млн. 733 тис. 360 грн..
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням чи при формуванні
бюджету на 2018 рік враховувалась фінансовим управлінням програма благоустрою міста
Шепетівки на 2018-2022 роки.(Так, розрахована на пів року). Федоров В.Б. запитав чи
винайдені кошти на проведення капітального ремонту освітлення вулиць, які заплановані
але ще на них роботи не проведені. (Дрищ В.О. роз’яснив принципи формування міського
бюджету та інформував про фінансування залишковим принципом питань благоустрою
міста). Федоров В.Б. запитавскільки коштів місцевого бюджету лежить на депозиті на
сьогоднішній день. (13 млн.500 тис.грн.) Федоров В.Б. запитав чи не можна використати
ці кошти на проведення капітального ремонту вулиць і на інші питання благоустрою
міста. (Всі кошти розподілені, але в часовому вимірі – термін виконання їх не настав ).
Міський голова Полодюк М.І. пояснив про використання коштів міського бюджету, навів
приклади проведених робіт по благоустрою, на які кошти ще неперераховані.
Міський голова Полодюк М.Ізапитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити.
На виступ записалось 2 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з запитанням скільки залишається
коштів після оплати названих робіт. (679 тис. грн.).
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з пропозицією робити заплановані
роботи по прийнятому порядку.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з зверненням до депутатів щодо
значимості депутатів в міській раді; зверненням до міського голови щодо порядку в роботі

та притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які відповідальні за те чи інше
питання.
Міський голова Полодюк М.І. надав відповідь на зауваження та повідомив, що депутат не
знає всієї інформації про дисциплінарну відповідальність за невиконану роботу
працівників виконавчого комітету.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення
до проекту рішення. Дрищ В.О. повідомив, що має доповнення.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект
рішення«за основу» рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
не голосував
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
за
25.
Федоров Валерій Борисович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 1, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 1.
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що зміни частково розглянуті
на засіданнях депутатських комісій, зокрема:
- субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету збільшити на суму 23 321,42 грн.;
- з територіального центру кошти в сумі 59 000 грн. перекинути на управління праці та
соціального захисту населення;
- в пояснюючій записці щодо виділення коштів на ПМСД доповнити «… і туберкулін».

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання та
зауваження до доповнень. Немає.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект
рішення з внесеними доповненнями «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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
утримався
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
25.
Федоров Валерій Борисович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За‖– 24+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 3, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №5).
VІ.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про надання одноразової
грошової допомоги, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, зауважень та пропозицій не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за

2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 27+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання одноразової грошової допомоги»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №6).
VІІ.
СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії сектора зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти управління освіти Лихобабу О.В. про затвердження Положення
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти,
якаповідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської
комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На запитання записався 1 депутат.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Пісарцов Д.В. з запитанням щодо проведення
конкурсного відбору керівників навчальних закладів, в яких закінчився термін договору.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради 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.
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 Михайло Іванович
за

1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
не голосував
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Положення про конкурс на посаду
керівника комунального закладу загальної середньої освіти» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №7).
Міський голова Полодюк М.І. надав слово депутату міської ради Савчуку Р.В., який
повідомив присутнім, що водії громадського транспорту міста долучились
довсеукраїнського бойкоту з вимогою зменшення цін на пальне, тому він залишає
пленарне засідання.
ВИСТУПИЛИ: начальник управління економічного розвитку Гринь О.М. поінформував,
що управлінням зранку проведений моніторинг цін на дизильне пальне, підтвердив
критичність ситуації.
Міський голова Полодюк М.І. продовжив пленарне засідання сесії міської ради та надав
слово юристу управління освіти Грейман І.В..
VІІІ.
СЛУХАЛИ: Юрист управління освіти Грейман І.В. про списання будівлі теплиці
Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»
Хмельницької області, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.

Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про списання будівлі теплиці Шепетівського
навчально-виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №8).
ІХ.
СЛУХАЛИ: начальника Центру наданняадміністративних послуг Хорольську О.О. про
затвердження доповнень до рішення XLVII сесії міської ради VI скликання №7 від 03 лютого 2014 р, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії,
зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 1, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження доповнень до рішення XLVII сесії міської
ради VI скликання №7 від 03 лютого 2014 р. » прийняти як рішення сесії (додається рішення
№9).
Х.
СЛУХАЛИ: начальникавідділу з питань кадрової та режимно-секретної роботиАдамця
В.П. про внесення змін та доповнень в штатний розпис апарату Шепетівської міської ради
та її виконавчого комітету, виконавчих органів, якийповідомив, що проект рішення
розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не
надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.

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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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
не голосував
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 24+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 3 (2+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень в штатний розпис
апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №10).
ХІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про відміну пункту та підпункту рішення сесії міської ради,
якаповідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської
комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за

1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про відміну пункту та підпункту рішення сесії
міської ради» прийняти як рішення сесії (додається рішення №11).
ХІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про припинення права користування земельною ділянкою згідно
із ст. 141 Земельного кодексу України, якаповідомила, що проект рішення розглянуто на
засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельною
ділянкою згідно із ст. 141 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №12).
ХІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки
Павлюку Олегу Петровичу, якаповідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Глушківський Владислав Станіславович
не голосував
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
не голосував
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
не голосував
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‖– 22+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 5 (4+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Павлюку Олегу Петровичу» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №13).
ХІV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки
Лобаю Дмитру Володимировичу, якаповідомила, що проект рішення розглянуто на
засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На запитання записався міський голова.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Полодюк М.І. з запитанням до депутата міської ради,
керівника Шепетівського водопровідно-каналізаційного господарства Бикова В.П. щодо
наявності водогону на території вказаної земельної ділянки.
Начальник відділу містобудування та архітектури Донков В.В. надав відповідь на
поставлене питання та повідомив, що водогін проходить поза межами земельної ділянки.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
утримався

2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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
не голосував
9.
Кушик Станіслав Володимирович
за
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
не голосував
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 22+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 1, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 4 (3+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Лобаю Дмитру Володимировичу» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №14).
ХV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки
Савчук Фаїні Володимирівні, якаповідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На запитання записався 1 депутат.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Прохорчук В.П. з запитанням щодо розміру
земельної ділянки, яка є в користуванні Савчук Ф.В..
Начальник відділу з питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних відносин Мазурець Н.М.
надала всю інформацію про попередніх власників земельної ділянки та площ ділянок під
АТП.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
утрималася
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
24.
Спеціальний Павло Андрійович
за
25.
Федоров Валерій Борисович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
утримався
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За‖– 22+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 2, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 3 (2+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Савчук Фаїні Володимирівні» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №15).
ХVІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про передачу в постійне користування земельної ділянки,
якаповідомила, що проект рішення розглянуто та обговорено на засіданні профільної
депутатської комісії.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити.
На виступ записався 1 депутат.

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Пустовойт О.С. запропонував надалі розглядати як
одне ціле - земельну ділянку разом з кінотеатром;якщо плануємо мати кінотеатр то треба
подумати і про територію біля нього, місце для парковки і таке інше.
Міський голова Полодюк М.І. погодився з депутатом міської ради та повідомив, що саме
таке рішення винесла профільна комісія.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення
до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення
сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект
рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку
з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
утримався
1.
Биков Віталій Петрович
утримався
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосував
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
6.
Дідук Надія Миколаївна
утримався
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
утримався
9.
Кушик Станіслав Володимирович
за
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
не голосував
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
проти
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
утримався
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
проти
18.
Пустовойт Олександр Степанович
проти
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосував
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утримався
23.
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
24.
Спеціальний Павло Андрійович
проти
25.
Федоров Валерій Борисович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
утримався
27.
Яковлева Наталія Василівна
утримався
„За‖– 1, „проти‖ – 4, „утримались‖ – 17+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 5 (4+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу в постійне користування земельної
ділянки» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку
під час голосування.
ХVІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління

житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про передачу у власність сформованої земельної ділянки
Гусарову Олександру Олександровичу, якаповідомила, що проект рішення розглянуто на
засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу у власність сформованої земельної
ділянки Гусарову Олександру Олександровичу» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №16).
ХVІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда),

якаповідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської
комісії, була пропозиція відкласти на довивчення.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові постійної депутатської комісії з питань
земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього
середовищаCинюті В.В., який повідомив що неподалік цієї ділянки є декілька скважин, які
використовує водоканал, питання потребує доопрацювання, тому рішення профільної
комісії – відкласти даний проект рішення надовивчення.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної депутатської комісії– проект рішення відкласти на
довивчення.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії відкласти на довивчення проект рішення. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
не голосувала
23.
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
24.
Спеціальний Павло Андрійович
за
25.
Федоров Валерій Борисович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За‖– 19+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 4, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 4 (3+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу
України (оренда)» відкласти на довивчення.

ХІХ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда), якаповідомила,
що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та
доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
не голосував
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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
не голосувала
„За‖– 23+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 4 (3+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №17).

ХХ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Промисловій, 12, якаповідомила, що
проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та
доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Промисловій, 12»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №18).

ХХІ.
СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Українській, 104-В, якаповідомила, що
проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та
доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Українській, 104-В»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №19).

ХХІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) тазатвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу
України, якаповідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної
депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

тазатвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст.
118, 121 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№20).
ХХІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України,
якаповідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської
комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
не голосував
25.
Федоров Валерій Борисович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу
України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №21).
ХХІV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва
індивідуальних гаражів, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
не голосувала
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для
будівництва індивідуальних гаражів» прийняти як рішення сесії (додається рішення №22).
ХХV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яка повідомила, що
проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та
доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України» прийняти
як рішення сесії (додається рішення №23).
ХХVІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), яка повідомила, що проект
рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень
не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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
не голосував
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) та затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №24).
ХХVІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про поновлення договору оренди земельної ділянки згідно із ст.
33 Закону України «Про оренду землі», яка повідомила, що проект рішення розглянуто на
засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про поновлення договору оренди земельної ділянки
згідно із ст. 33 Закону України «Про оренду землі»» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №25).
ХХVІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської
комісії, на якій надійшла пропозиція голосувати окремо за п.п. 3.
Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та
будівництва, охорони навколишнього середовищаCинюта В.В. повідомив, що
опрацювавши питання по земельній ділянці на вул. Чкалова, 2-А профільна комісія
запропонувала поки утриматись від прийняття даного пункту рішення для
доопрацювання.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії голосувати по п.3 проекту рішення окремо. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 24+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 3 (2+1).
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію підтримати п.3.
«Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Чкалова, 2-А (кадастровий номер 6810700000:01:007:1609) площею 104 кв. м, яка
надана в оренду Йожикову Віктору Анатолійовичу для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі та відноситься до земель житлової та громадської забудови. Встановити
розмір суми авансового внеску 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Укласти договір щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки з переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Пропозиція не приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
утримався
1.
Биков Віталій Петрович
утримався
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
6.
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
утримався
9.
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
утрималася
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
проти
15.
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
16.
Примак Віталій Олександрович
проти
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
не голосувала
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утрималася
23.
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
24.
Спеціальний Павло Андрійович
за
25.
Федоров Валерій Борисович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
не голосував
27.
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За‖– 2, „проти‖ – 2, „утримались‖ – 17+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 6 (5+1).
Міський голова Полодюк М.І. надав доручення комісії з питаньземельних відносин,
архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища - провести спільно із
спеціалістами виконавчих органів засідання, запросити власника Йожикова В.А. вивчивти
питання та винести на розгляд сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект
рішення з внесеними змінами ( без п.3 та зміненою нумерацією пунктів) «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за

Волоткевич Ігор Васильович
Глушківський Владислав Станіславович
Дідук Надія Миколаївна
Кикоть Микола Юрійович
Курганський Олександр Олексійович
Кушик Станіслав Володимирович
Липкань Анатолій Всеволодович
11.
Мазаєв Володимир Васильович
12. Микитюк Тамара Миколаївна
13. Одуд Богдан Михайлович
14. Пісарцов Дмитро Валерійович
15. Потапова Галина Лук’янівна
16. Примак Віталій Олександрович
17. Прохорчук Валентина Павлівна
18. Пустовойт Олександр Степанович
19. Савчук Руслан Віталійович
20. Синюта Володимир Володимирович
21. Сікора Інна Володимирівна
22. Собчук Наталія Миколаївна
23. Сорока Дмитро Леонідович
24. Спеціальний Павло Андрійович
25. Федоров Валерій Борисович
26. Шайнога Юрій Миколайович
27. Яковлева Наталія Василівна
„За‖– 22+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖
участі в голосуванні‖ – 5 (4+1).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
не голосувала
за
відсутній
за
не голосувала
за
за
за
за
не голосував
за
– немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок» прийняти як рішення сесії (додається рішення №26).
ХХІХ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про продаж земельної ділянки Власюк Марії Миколаївні, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії,
зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Власюк Марії
Миколаївні» прийняти як рішення сесії (додається рішення №27).
ХХХ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження Програми регулювання та розвитку земельних
відносин у м.Шепетівка на 2019-2023 роки, яка повідомила, що проект рішення
розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не
надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
не голосувала
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми регулювання та
розвитку земельних відносин у м.Шепетівка на 2019-2023 роки» прийняти як рішення
сесії (додається рішення №28).
ХХХІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул.400річчя Шепетівки,1 та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії,
була пропозиція відкласти на довивчення.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові постійної депутатської комісії з питань
земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього
середовищаCинюті В.В., який повідомив, що комісія має на меті зустрітись з
потенційними претендентами, дізнатись плани по архітектурній розбудові, повідомив
рішення профільної комісії – відкласти даний проект рішення надовивчення.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної депутатської комісії– проект рішення відкласти на
довивчення.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії відкласти на довивчення проект рішення. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за

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.
Мазаєв Володимир Васильович
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
13.
Одуд Богдан Михайлович
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
15.
Потапова Галина Лук’янівна
16.
Примак Віталій Олександрович
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
18.
Пустовойт Олександр Степанович
19.
Савчук Руслан Віталійович
20.
Синюта Володимир Володимирович
21.
Сікора Інна Володимирівна
22.
Собчук Наталія Миколаївна
23.
Сорока Дмитро Леонідович
24.
Спеціальний Павло Андрійович
25.
Федоров Валерій Борисович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За‖– 23+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 1,
голосуванні‖ – 3.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
утримався
відсутній
за
за
за
відсутній
за
за
відсутній
за
,,не брали участі в

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) по вул.400-річчя Шепетівки,1 та винесення земельної ділянки на земельні
торги у формі аукціону»відкласти на довивчення.
ХХХІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Героїв
Небесної Сотні,56 та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії,
зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за

3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
не голосувала
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) по вул. Героїв Небесної Сотні,56 та винесення земельної ділянки на земельні
торги у формі аукціону» прийняти як рішення сесії (додається рішення №29).
ХХХІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст. 123 Земельного кодексу України, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії,
зауважень та доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала

3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 123 Земельного кодексу
України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №30).
ХХХІV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання
земельних
відносинМазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект
рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень
не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача,чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в
цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
не голосував
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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‖– 25+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – немає, ,,не брали
участі в голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу України» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №31).
ХХХV.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про надання дозволу на списання
пасажирського автокатафалка ГАЗ-5201 державний номер ВХ 3833АХ, цистерни
асенізаційної ГАЗ-53 КО державний номер ВХ 3877АХ, автомобіля легкового універсала
ВАЗ 21217 державний номер ВХ 3847АХ та автобуса (автокатафалка) ГАЗ -53 державний
номер ВХ 3849АХ з балансу КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство».
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Глушківський Владислав Станіславович
за

6.
Дідук Надія Миколаївна
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Кушик Станіслав Володимирович
10.
Липкань Анатолій Всеволодович
11.
Мазаєв Володимир Васильович
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
13.
Одуд Богдан Михайлович
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
15.
Потапова Галина Лук’янівна
16.
Примак Віталій Олександрович
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
18.
Пустовойт Олександр Степанович
19.
Савчук Руслан Віталійович
20.
Синюта Володимир Володимирович
21.
Сікора Інна Володимирівна
22.
Собчук Наталія Миколаївна
23.
Сорока Дмитро Леонідович
24.
Спеціальний Павло Андрійович
25.
Федоров Валерій Борисович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За‖– 23+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖
участі в голосуванні‖ – 4 (3+1).

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
не голосував
за
за
відсутній
за
за
не голосувала
за
не голосував
за
за
за
– немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на списання пасажирського
автокатафалка ГАЗ-5201 державний номер ВХ 3833АХ, цистерни асенізаційної ГАЗ-53
КО державний номер ВХ 3877АХ, автомобіля легкового універсала ВАЗ 21217 державний
номер ВХ 3847АХ та автобуса (автокатафалка) ГАЗ -53 державний номер ВХ 3849АХ з
балансу КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство»» прийняти як рішення
сесії (додається рішення №32).
ХХХVІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення змін і доповнень в додаток
до Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням
ХХVII сесії міської ради VII скликання №29 від 26 жовтня 2017 року «Про затвердження
Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки», який повідомив, що даним
проектом рішення пропонується внести зміни та збільшити обсяг видатків міського
бюджету по статтях благоустрою міста для можливих витрат комунального підприємства
до кінця поточного року; доповнити Додаток до Програми благоустрою міста Шепетівка
на 2018-2022 роки пунктом 18 «Виготовлення, поточний ремонт та обслуговування
дорожніх знаків», пунктом 19 «Нанесення дорожньої розмітки» і пунктом 20 «Поточний
ремонт та обслуговувння освітлювальних та сигнальних систем доріг» з відповідним
обсягом коштів на 2018 рік.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На запитання записалось 3 депутата.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з запитанням хто визначатиме
пріоритетність фінансування пунктів програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин Цвіркун П.І. відповів, що це питання буде розглядатись на
засіданніпрофільної комісії ( в листопаді) та в грудні місяці планується повернутися до
цієї програми іперенести з 2018 на 2019 рікоб'єкти, які залишатьсяз перенесенням
черговості робіт.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. щодо недопущення перенесення коштів
на наступний рік ( у зв’язку з тим, що певна сума коштів на виготовлення проектнокошторисної документації була виділена, решта суми буде в 2019 році малою для
виконання цих робіт).
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. з запитанням на якому етапі виконання
виготовлення проектно-кошторисної документації по вул.Дружби, яка запланована на
листопад 2018р..
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин Цвіркун П.І. відповів, що по вул.Дружби не виготовляється проектнокошторисна документація .
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. з зауваженням про порушення
Регламенту міської ради, відповідно ст 45 проекти рішень, що планується винести на
розгляд ради подаються у секретаріат за 25 робочих днів, а не перед пленарним
засіданням. Запитала в яку Програму включені питання очистка криниць, оутримання
дитячих майданчиків і поточний ремонт грунтових доріг.
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин Цвіркун П.І. відповів, що питання очистки криниць внесено в
Програму «Питна вода», питання щодо прибудинкових територій – в Програму утримання
утримання тарозвитку автомобільних доріг тадорожньої інфраструктури міста Шепетівка.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. з запитанням на якому етапі виконання
виготовлення проектно-кошторисної документації по вул.Одухи та вул.Петрова, які
заплановані на 2018р..
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин Цвіркун П.І. відповів, що проектно-кошторисна документація
виготовлена, але кошти з бюджету не виділені.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. з зауваженням, що до кінця року
залишилось два місяці, запитала чи буде це зроблено і коли.
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин Цвіркун П.І. відповів, що коли будуть виділені кошти на об'єкти по
яких проектно-кошторисна документація виготовлена, то роботи будуть виконані, все
інше, що непередбачалось до фінансування у поточному році має бути перенесено на 2019
рік.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити.
На виступ записалося 3 депутат міської ради (Дідук Н.М. - помилково).
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Кушик С.В. з запитанням коли будуть очищені
ставки в міському парку культури та відпочинку.
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин Цвіркун П.І. відповів, що в 2011 році виготовлена проектнокошторисна документація,загальна кошторисна вартість 611 тис.грн., роботи були
розпочаті без укладення будь-яких угод, на сьогоднішній день продовжувати роботу на

цьому об'єкті можливо лише тоді, коли буде перерахуноккоштівпроектно-кошторисної
документації в діючих цінах і відповідно треба знайти того, хто буде виконувати ці
роботи.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. щодо прозорості в роботі ради та з
зауваженням про порушення Регламенту.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення
до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення
сесії.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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
не голосував
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
25.
Федоров Валерій Борисович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За‖– 23+1 голос міського голови, „проти‖ – немає, „утримались‖ – 2, ,,не брали участі в
голосуванні‖ – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін і доповнень в додаток до
Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням
ХХVII сесії міської ради VII скликання №29 від 26 жовтня 2017 року «Про затвердження
Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки»» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №33).
ХХХVІІ.

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про укладання угоди між
Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою, який повідомив, що
даним проектом рішення пропонується передача іншої субвенції із загального фонду
міського бюджету в сумі 160 000,00 грн. (КП «КНП Шепетівського Центру первинної
медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької області - на
відшкодування пільгових медичних препаратів жителям міста; Шепетівській центральній
районній лікарні - на придбання медичних бланків, на ремонт обладнання акушерськогінекологічного відділення та на проведення повірки медичного обладнання).
Міський голова Полодюк М.І. 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.
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 Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
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.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Пустовойт Олександр Степанович
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
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.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про укладання угоди між Шепетівською міською
радою та Шепетівською районною радою» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№34).

ХХХVІІІ.
«Різне»
На виступи записалось 2 депутати міської ради і міський голова.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. з проханням до секретаріату зафіксувати питання щодо якості роботи над депутатськими запитами, зокрема над
зверненнями депутата по ремонту грунтових доріг на 603 кілометрі. Наголосила, що
11.06.2018 року відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань ЖКГ, де було
прийнято рішення і 21 вулиця включена у першочерговий список на грейдерування та
підсипку таких доріг, але нічого до цих пір не зроблено. Запитала хто працює над цим
питанням, хто відповість за невиконання запланованих робіт і коли, зрештою, буде
проведено грейдерування доріг.
Міський голова Полодюк М.І. відповів, що на дане питання надавалась відповідь,
запропонував по закінченню пленарного засідання ще раз повернутися до питання
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. щодо забруднення річки Косецька та
попросив попрацювати над даним питанням, запропонував при створенні комісії з
розгляду даного питання включити його кандидатуру до складу комісії.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Полодюк М.І. зробив оголошення:
* громадське обговорення проекту регуляторного акту «Про впорядкування продажу
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива ( крім безалкогольного) на
території м. Шепетівки»з 12 жовтня перенесено на 17 жовтня 2018 року.
* 12 жовтня 2018 р. відбудуться заходи з нагоди Дня захисника України:
— о 13.00 по вулиці Героїв Небесної Сотні пройде урочиста хода військовослужбовців,
учнів шкіл, громадських об’єднань учасників бойових дій (площа біля краєзнавчого
відділу музею М.Островського, площа Героїв Майдану, меморіальний комплекс «Вічний
вогонь»).
— о 13.30 у міському будинку культури відбудуться урочисті збори та святковий концерт
з нагоди свята.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії і список бажаючих
виступити вичерпанийта оголосив ХLVІІІ сесію міської ради VІІ скликання закритою.
Прозвучав Державний Гімн України.

Міський голова

Полодюк М.І.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Список
депутатів присутніх на засіданні ХLVІІІ сесії міської ради VII скликання
11жовтня 2018 року
БиковВіталій Петрович
Позафракційний
Бунечко Алла Вікторівна
Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»
Верхогляд Михайло Іванович
ВО «Свобода»
Волоткевич Ігор Васильович
ВО «Свобода»
Глушківський Владислав
Безпартійний
Станіславович
Дідук Надія Миколаївна
Політичнапартія«Сила громад»
Кикоть Микола Юрійович
Безпартійний
Курганський Олександр Олексійович
АграрнапартіяУкраїни
Кушик Станіслав Володимирович
ВО «Свобода»
ЛипканьАнатолій Всеволодович
Безпартійний
МазаєвВолодимирВасильович
АграрнапартіяУкраїни

12.

Микитюк Тамара Миколаївна

13.
14.
15.

Одуд Богдан Михайлович
ПісарцовДмитроВалерійович
Потапова Галина Лук’янівна

16.

Примак Віталій Олександрович

17.
18.
19.

Прохорчук Валентина Павлівна
Пустовойт Олександр Степанович
Савчук Руслан Віталійович

20.

СинютаВолодимир Володимирович

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Сікора Інна Володимирівна
Собчук Наталія Миколаївна
Сорока Дмитро Леонідович
Спеціальний Павло Андрійович
Федоров Валерій Борисович
Шайнога Юрій Миколайович
Яковлева Наталія Василівна

1.
2.
3.
4.
5.

Політичнапартія «За
конкретнісправи»
ВО «Свобода»
ВО «Свобода»
АграрнапартіяУкраїни
Політична партія «Об’єднання
«Самопоміч»
ВО «Батьківщина»
Політичнапартія«Сила громад»
Політична партія
«За конкретні справи»
Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»
ВО «Батьківщина»
Безпартійна
АграрнапартіяУкраїни
Радикальна партія Олега Ляшка
Безпартійний
АграрнапартіяУкраїни
Безпартійна

Список присутніх, запрошених
на засіданні ХLVІІІ сесії міської ради VII скликання
11 жовтня 2018 року
1.

Остапчук Анатолій Анатолійович

- начальник АКІ

2.

Нагулко Тарас Дмитрович

- Почесний громадянин міста

3.

Захарець Алла Петрівна

- кореспондент газети «Шепетівський вісник»

4. Погребняк Ірина Леонідівна
- журналіст обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»
5. Гордійчук Оксана Миколаївна - практикант обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»
6.

Близнюк Владислав Станіславович - заступник начальника СБУ

7.

Ординська Валентина Миколаївна

Присутні мешканці міста.

- начальник Шепетівського відділення
Славутської ОДПІ

