
 
 

 

Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 53/2019 

засідання комісій з питань соціально-економічного розвитку  

міста, планування, бюджету, фінансів 

 

від 13 лютого 2019 р.                                                        Мала зала засідань  

  (10.00 год.)                                                        Присутні депутати –_5+7_чол. 

Шайнога Ю. М..  

Сорока Д. Л. 

Глушківський В. С.  

Бунечко А. В.  

Одуд Б. М..  

Пісарцов Д. В. 

Примак В. О. 

Биков В. П. 

Спеціальний П. А. 

Собчук Н. М. 

Синюта В. В. 

Савчук В. М. 

 

 

 

                                                                   Головував: Шайнога Ю. М. голова комісії з  
                                                                                                       питань соціально-економічного розвитку  

                                                                                                       міста, планування, бюджету, фінансів  

 

Секретар міської ради - Кикоть М.Ю 

 

Міський голова – Полодюк М. І. 

 

Порядок денний: 

1. Про угоду між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою 

                                                 Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління 
2. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік 
                                                            Доповідає: Дрищ В. О. - начальник фінансового управління 

3. Про укладення угод між Судилківською сільською радою та Шепетівською міською радою 

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

 5. Про внесення змін та доповнень в Додаток 5 до рішення XL сесії міської ради VII скликання №13 

від 7 червня 2018 року «Про встановлення податків та зборів на 2019 рік на території міста 

Шепетівка»  
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління 

 

 

6. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017-

2019 роки 

              Доповідає: Рачук В.І. – керуючий справами виконавчого комітету 



 
 

7. Про внесення змін в додаток 2 рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 10.03.2016 №7 

«Про затвердження Положення про комісію з питань надання одноразової грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям м. Шепетівки та її складу» 

                                          Доповідає: Рачук В.І. – керуючий справами виконавчого комітету 

8. Про продаж земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки поляків України 
                                          Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

                                          регулювання земельних відносин управління житлово- 

комунального господарства та з питань регулювання  

земельних  відносин 
9. Різне 
 

 

1.  

СЛУХАЛИ: Про угоду між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою – 

Дрища В.О. – начальника фінансового управління  
Шайнога Ю. М. голова комісії з  питань соціально-економічного розвитку міста, планування, 

бюджету, фінансів надав слово Савчук В. М., яка повідомила, що наданий час досить гостро стоїть 

питання з коштами на оплату праці працівників лікарні, а саме невистачає грошей на 4 місяці оплати 

праці. Тому з метою вирішення даного питання, відбулася зустріч з депутами обласної ради під 

головуванням голови Хмельницької ОДА. Під час зустрічі було запропоновано наступні шляхи 

вирішення питання: скоротити працівників Вузлової лікарні в кількості 100 чол., тоді можна буде 

зекономити кошти на 1 місяць оплати праці працівникам; спільно вирішити питання по оплаті 

працівників лікарні, а саме: на два місяці нам пообіцяли надати додаткову медичну субвенцію, а на 

один місяць оплати праці необхідно спільно органам місцевого самоврядування виділити, а з 1 січня 

2020 року вступити в реформу. Разом з тим, Савчук В.М. повідомила, що Грицівська територіальна 

громада не виділяє для Шепетівської ЦРЛ субвенцію у розмірі 4,5 млн. грн., а Ленківецька 

територіальна громада виділила 200 тис. грн.. для Шепетівської ЦРЛ.   
ВИСТУПИВ: Шайнога Ю. М. голова комісії з  питань соціально-економічного розвитку міста, 

планування, бюджету, фінансів запропонував щоб ЦРЛ переєструвати зі зміною юридичної адреси, 

щоб бути у комунальній власності м.Шепетівка. 
Інформацію заслухано та взято до відома. 
Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

 (Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

2.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету на 2019 рік - Дрища В.О. – начальника фінансового 

управління.  

Шайнога Ю.М. повідомив, що за інформацією секретаря міської ради Кикотя М. Ю. питання, що 

відклалися у зв’язку з потребою попереднього розгляду профільними комісіями. Проголосували та 

підтримати проект рішення в цілому. 
СЛУХАЛИ: Бунечко А. В. стосовно громадського бюджету, наголосила що накопичилось 6 проектів 

на 2019 рік як виділити кошти на 3 проект ще за 2017 рік на мікрорайоні цукровий. Дрищ В. О. 

наголосив коли формувався бюджет управління економіки подавав ті документи, що в них все було 

включено в міський бюджет. Міський голова Полодюк М. І. по підготовці документів 2 проектів ці, 

що ми фінансували (Алея Слави та Проспект Миру,16). Перший проект  по Алеї Слави був 

реалізований восени, на другий Проспект Миру, 16 нерозпочатий. Після виступу Бунечко А. В.  

Шайнога Ю.М. доручив підготувати протокольне доручення для управління економічного розвитку 

щодо підготовки актів, документації по громадському бюджету на сесію міської ради яка 

відбудиться в квітні 2019 року. 



 
 

Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- _5_, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

 

УХВАЛИЛИ: Проголосувати та підтримати проект рішення в цілому. 

3. 

СЛУХАЛИ: Про укладення угод між Судилківською сільською радою та Шепетівською міською 

радою - Дрища В.О. – начальника фінансового управління 

Передали кошти (трансферти) по наданю послуг галуззі освіти, культури бюджетними установами 

які вносять громада. 

Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

_Шайнога Ю. М. _ ставить на голосування даний проект рішення 
(Голосували: "за"- _5__, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

4. 

СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги - Дрища В.О. – начальника 

фінансового управління 
Була проведена комісія по наданні матеріальної одноразової грошової допомоги. Звернулося понад 

70 громадян та розпреділено загальну суму на дороговартісне лікування 103 тис. грн. 
Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

__Шайнога Ю. М.__ ставить на голосування даний проект рішення 
(Голосували: "за"- _5__, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 
СЛУХАЛИ: Вержбицьку А.Ю. – головного спеціаліста з житлових питань-юрисконсульт управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин. Надійшло 

звернення від громадянина Фарбея С. С., який запропонував викупити Шепетівській міській раді 

52/100 частки секції 304 в гуртожитку за адресою вул.Злізнична, 53А за ціною 118 тис. 862 грн.69 

коп. 

Інформацію заслухано та взято до відома. 
 

5. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень в Додаток 5 до рішення XL сесії міської ради VII 

скликання №13 від 7 червня 2018 року «Про встановлення податків та зборів на 2019 рік на території 

міста Шепетівка» 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

6. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 

2017-2019 роки - Рачука В.І. – керуючий справами виконавчого комітету 
За попередньою комісією було запропуновано збільшити премії головам квартальних комітетів   
 

Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- _5__, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

7. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 2 рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 

10.03.2016 №7 «Про затвердження Положення про комісію з питань надання одноразової грошової 

допомоги малозабезпеченим мешканцям м. Шепетівки та її складу» - Рачука В.І. - керуючого 

справами виконавчого комітету 
Було попередньо обговорено на комісії, що незавжди може бути присутня Савчук В. М. на комісії з 

питань надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям м. Шепетівки то 

включити в склад цієї комісії Градомського В. В.  

Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- _5__, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

8. 

СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки поляків України - 

Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань регулювання земельних відносин управління житлово- 

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

На комісії запропонували винисти проект рішення на сесію міської ради так як даний проект рішення 

повинен розглядатися профільною комісією.  
Голосування комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- __5_, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

Голосування комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку 

________________________ ставить на голосування даний проект рішення 

(Голосували: "за"- ___, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 



 
 

 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

9.Різне 

Міський голова Полодюк М. І. ознайомив присутніх депутатів з заявою яка надійшла з 

повідомленням що 14.02.2019року перед приміщенням міської ради відбудеться акція протесту в 

якій будуть брати участь громадський рух  “Льоно Комбінат” у кількості 150 чоловік просять 

позачергово внести на розгляд сесії міської ради проект рішення і встановити їм розмір нормативно 

грошової оцінки (орендної плати) 3%  по земельній ділянці яка знаходиться біля магазину “Вопак”. 
Бабась Г. І. повідомила, що ПП Червонюк Г. В. яка є співласником підприємства “Льоно Комбінат” 

був укладений договір оренди терміном 3 роки з ставкою 12% сесією міської ради.  Міська 

прокуратура промуніторила діючі договора оренди який був неправильно застусований кофіціент 

0,5. ПП просить змінити в пункт договору, яка оскаржує прокуратура 
Інформацію заслухано та взято до відома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії з питань соціально-економічного  

розвитку міста, планування, бюджету, фінансів                                                 Ю. Шайнога 

 

 


