Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
L (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання
25 жовтня 2018 року
10.00 год

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

– 34 чол.

Присутніх на сесії депутатів
(список додається)

– 20 чол.

Запрошених
(список додається)

– 8 чол.

Мешканці міста
- 50 чол.
В сесійній залі присутні заступники міського
голови, начальники управлінь та відділів
виконавчого комітету Шепетівської міської ради,
представники ЗМІ.
Засідання L (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський
голова Полодюк М.І..
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за
допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні 20
депутатів міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання L
(позачергової) сесії міської ради VІІ скликання відкритим.
Прозвучав Державний Гімн України.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання, яке запропоновано розглянути на
сесійному засіданні, депутатами опрацьовано на спільному засіданні комісій з питань
соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів; засідання комісії з
питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької
діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку; засідання комісії з питань земельних
відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища; охорони
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту;
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, зокрема:
1. Про звернення депутатів Шепетівської міської ради до Президента України
Доповідає: Прохорчук В.П. – депутат міської ради
2. Різне.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити за «основу» та «вцілому» перелік
питань порядку денного L (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція
ставиться на голосування і приймається.

Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Верхогляд Михайло Іванович
за
2.
Веселкова Галина Петрівна
за
3.
Волоткевич Ігор Васильович
за
4.
Гетьман Василь Михайлович
за
5.
Дідук Надія Миколаївна
за
6.
Кикоть Микола Юрійович
за
7.
Літвін Юлія Віталіївна
за
8.
Мазаєв Володимир Васильович
за
9.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
10.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
11.
Потапова Галина Лук’янівна
за
12.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
13.
Синюта Володимир Володимирович
за
14.
Сікора Інна Володимирівна
за
15.
Сорока Дмитро Леонідович
за
16.
Спеціальний Павло Андрійович
за
17.
Федоров Валерій Борисович
відсутній
18.
Холява Петро Ярославович
за
19.
Шайнога Юрій Миколайович
відсутній
20.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі
в голосуванні” – 2.
І.
СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Прохорчук В.П. про звернення депутатів Шепетівської
міської ради до Президента України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на
спільному засіданні профільної депутатської комісії комісій з питань соціальноекономічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів; засідання комісії з питань
розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності,
транспорту, енергетики та зв’язку; засідання комісії з питань земельних відносин,
архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища; охорони здоров’я,
соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту;
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, зауважень та
доповнень не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання.
На запитання записався 1 депутат міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Синюта В.В. щодо розгляду нагальних питань на
позачерговій сесії. Наголосив на необхідності вирішення питань місцевого рівня та
зауважив, що питання ціноутворення не являється питанням міської ради.
Депутат міської ради Прохорчук В.П. зазначила, що політику в Україні роблять громадяни і
тому мають право висловити свою думку. Оскільки депутати виступають представниками
громади, то черех них відбувається комунікація.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть бажаючі
виступити.
На виступ записалися 2 депутати міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Спеціальний П.А. щодо піару при прийнятті подібних
рішень. Нагадав депутатам про відсутність підтримки звернення щодо заборони на вирубку
та продаж лісоматеріалів.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Синюта В.В. повторно наголосив на необхідності
вирішення питань місцевого рівня та першочергової уваги на забезпеченні теплопостачання
в місті та дій в інтересах громади.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на спільному засіданні депутатських комісій
за зауваженнями юридичного відділу були внесені правки, зокрема в перший абзац проекту
рішення викласти в наступній редакції: «Відповідно до Конституції України, статей 26, 49
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», Регламенту Шепетівської міської ради VII скликання,
враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської
діяльності та етики, законності та правопорядку, міська рада».
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть зміни та
доповнення до проекту рішення.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому».
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект
рішення «за основу» та «в цілому». Пропозиція приймається.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Міський голова Полодюк Михайло Іванович
Верхогляд Михайло Іванович
Веселкова Галина Петрівна
Волоткевич Ігор Васильович
Гетьман Василь Михайлович
Дідук Надія Миколаївна
Кикоть Микола Юрійович
Літвін Юлія Віталіївна
Мазаєв Володимир Васильович
Микитюк Тамара Миколаївна
Пісарцов Дмитро Валерійович
Потапова Галина Лук’янівна
Прохорчук Валентина Павлівна
Синюта Володимир Володимирович
Сікора Інна Володимирівна
Сорока Дмитро Леонідович
Спеціальний Павло Андрійович
Федоров Валерій Борисович
Холява Петро Ярославович
Шайнога Юрій Миколайович
Яковлева Наталія Василівна

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
не голосував
за
за
за
за
за
за
за

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі
в голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про звернення депутатів Шепетівської міської ради до
Президента України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №1).

ІІ.
«Різне»
На виступи записалось 3 депутати міської ради і міський голова.
ВИСТУПИЛИ: Міський голова Полодюк М.І. щодо вирішення питання поточного
опалювального сезону 2018-2019 років. Інформував про спільні щоденні консультації щодо
врегулювання питання, наголосив на законних варіантах врегулювання ситуації.
Проінформував, що згідно даних керівника ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Пустовойта
О.С., підприємство має 265 тис.м.куб. невикористаного газу, проплаченого НАК «Нафтогаз
України». Пропозиції міської ради на добровільну передачу майна у комунальну власність
тепломережі, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» категорично відхиляє. Запропонував
вислухати присутніх представників ПАТ «Шепетівкагаз», працівників юридичного відділу
та мешканців міста.
ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що на сесію міської ради
були запрошені представники прокуратури та керівник ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»,
причини їх відсутності невідомі. Проінформував, що Шепетівське комунальне
підприємство водопровідно-каналізаційного господарства має всі необхідні ліцензії на
поставку теплоенергії.
ВИСТУПИЛИ: Мешканка міста щодо бездіяльності влади.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Синюта В.В. щодо ситуації, яка склалась в місті
стосовно опалення. Виступив з запитанням контролю за державними коштами, які за період
2017-2018 років у вигляді пільг та субсидій у розмірі 52 млн грн., які були перерароховані
для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест».
Міський голова Полодюк М.І. надав відповідь та пояснив, що з 01 січня 2018 року державні
кошти у вигляді пільг та субсидій перераховуються через казначейство напряму на рахунки
НАК «Нафтогаз України». До 01 січня 2018 року перерахування відбувались на рахунки
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Пояснив ситуацію щодо закритої інформації.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Синюта В.В. повідомив про підготовлений проект
рішення «Про дострокове припинення повноважень Шепеітвської міської ради». Назвав ряд
невирішених питань міста, зокрема стосовно доріг, вивезення сміття, теплопостачання.
Наголосив на необхідності звіту роботи виконавчого комітету.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Сікора І.В. щодо відновлення освітлення району
цукрового заводу.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням чи є судовий позов
проти ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та попросив уточнити, хто буде виплачувати борги
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» після передачі тепломережі у комунальну власність.
Міський голова Полодюк М.І. надав відповідь та пояснив, що згідно ст..22 Закону України
«Про теплопостачання» передбачено правонаступництво за борговими зобов’язаннями.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Веселкова Г.П. щодо бездіяльності з питання
теплопостачання. Нагадала про необхідність розроблення проектів з теплозбереження та
наголосила на необхідності допомоги жителям міста у встановленні індивідуального
опалення.

Міський голова Полодюк М.І. повідомив про відсутність в бюджеті грошей на
встановлення індивідуального опалення.
ВИСТУПИЛИ: Мешканець
зобов’язаннями.

міста Мазур Р.Ю. щодо правонаступництва за борговими

ВИСТУПИЛИ: Міський голова Полодюк М.І. інформував стосовно зустрічі з
представниками прокуратури, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», ПАТ «Шепетівкагаз» в
Шепетівській місцевій прокуратурі.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих
виступити вичерпаний та оголосив L (позачергову) сесію міської ради VІІ скликання
закритою.
Прозвучав Державний Гімн України.

Міський голова

Полодюк М.І.

Список
депутатів присутніх на засіданні L (позачергової) сесії міської ради VII скликання
25 жовтня 2018 року
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Верхогляд Михайло Іванович
Веселкова Галина Петрівна
Волоткевич Ігор Васильович
Гетьман Василь Михайлович
Дідук Надія Миколаївна
Кикоть Микола Юрійович
Літвін Юлія Віталіївна
Мазаєв Володимир Васильович
Микитюк Тамара Миколаївна
Пісарцов Дмитро Валерійович
Потапова Галина Лук’янівна
Прохорчук Валентина Павлівна
Синюта Володимир Володимирович
Сікора Інна Володимирівна
Сорока Дмитро Леонідович
Спеціальний Павло Андрійович
Федоров Валерій Борисович
Холява Петро Ярославович
Шайнога Юрій Миколайович
Яковлева Наталія Василівна

ВО "Свобода"
Радикальна партія Олега Ляшка
ВО "Свобода"
"Об'єднання "Самопоміч"
Позафракційні
Безпартійний
ВО "Батьківщина"
Аграрна партія
Політична партія "За конкретні
справи"
ВО "Свобода"
Аграрна партія
ВО "Батьківщина"
Партія «Блок Петра Порошенка
"Солідарність"
"ВО "Батьківщина"
АграрнапартіяУкраїни
Радикальна партія Олега Ляшка
Безпартійний
ВО "Свобода"
Аграрна партія
Безпартійна

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

Захарець Алла Петрівна

- кореспондент газети «Шепетівський вісник»

2.

Пращур Анатолій Миколайович

- заступник директора ПАТ «Шепетівкагаз»

3.

Войцехівський Віталій Олегович

- представник МВ УЗС у Хмельницькій області

4.

Прокопишин Олександр Васильович

- представник ПрАТ «Шепетівкагаз»

5.

Погребняк Ірина Леонідівна

- журналіст обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

6.

Петрик Катерина

- журналіст ТОВ ТРК «LikeTV»

7.

Шамшурін Олександр Васильович

- відеорепортер ТОВ ТРК «LikeTV»

8.

Мазярчук Тетяна Миколаївна

- журналіст ТОВ ТРК «LikeTV»

9.

Лебідь Володимир Борисович

- начальник сектору превенції Шепетівського
ВП ГУНП в Хмельницькій області

Присутні мешканці міста 50 чоловік.

