Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
LІІІ сесії міської ради VІІ скликання
14 лютого 2019 року
10.10 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)

– 17 чол.

В сесійній залі присутні заступники міського
голови, начальники управлінь та відділів
виконавчого комітету Шепетівської міської ради,
представники ЗМІ, мешканці міста.
Засідання LІІІ сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський голова Полодюк
М.І..
Міський голова Полодюк М.І. пояснив, чому сесія розпочалась невчасно, зокрема
відбулось засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування
бюджету, фінансів, на якій розглядались нагальні питання.
Повідомив про звернення Рівненської обласної громадської організації «Громадський рух
Льонокомбінат»» ( мають на території м.Шепетівки свою філію, близько 200 працівників)
з проханням на черговій сесії міської ради винести на розгляд питання:
1). Щодо внесення змін до Договору оренди землі укладеного між Червонюк Г.В. та
Шепетівською міською радою в частині встановлення орендної плати на рівні 3% розміру
від нормативної грошової оцінки на термін 2 роки;
2). Щодо надання дозволу Червонюк Г.В. на розроблення проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки по Проспекту Миру, 20А, що
відповідатиме експлуатаційному призначенню та категорії об’єкта нерухомого майна –
швейної майстерні з виставковим залом. Повідомив, що в залі присутні представник
власника і працівники (приблизно 100 чоловік), представник Шепетівської місцевої
прокуратури та є інформація від юридичного відділу.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи не буде заперечень до
того, щоб спочатку обговорити питання по «Льонокомбінату» ( та відпустити людей,
працівників комбінату), а потім перейти до розгляду питань порядку денного сесії. Не
буде.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що між міською радою та представниками
«Льонокомбінату» 3-4 місяці ведуться переговори; позиція міської ради єдина дотримуватися чинного законодавства і діяти виключно в межах законодавства,

повідомив, що на сьогоднішній день є справа в суді за поданням Шепетівської
прокуратури. Надав слово адвокату власника «Льонокомбінату» Вітрук Л.В..
Адвокат власника Рівненського «Льонокомбінату» та власника фабрики м.Хмельницький
Вітрук Л.В., яка інформувала, що на сьогодні є два виробничих корпуса, мають швейне
виробництво по всій Україні, повідомила, що власники викупили об’єкт незавершеного
будівництва по проспекту Миру 20 в Шепетівці, і змушені були взяти в оренду земельну
ділянку, яка знаходиться під цим приміщенням (де планується надати 400 робочих місць,
на сьогодні офіційно оформлені і працюють 200 працівників). Станом на сьогодні
нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, що знаходиться під незавершеним
будівництвом становить 2600000 грн.. Зауважила, що відповідно Положення міської ради
Льонокомбінат має сплачувати 3% за землі під виробництвом, а міська рада хоче щоб
власники сплачували 8% як за землі торгівлі ( різниця близько 130 тис.грн. в рік).
повідомила, що подавали дві заяви, одну на зменшення ставки орендної плати 3% та другу
– на зміну цільового призначення земельної ділянки, оскільки там буде виробництво.
Наголосила на тому, що вимагають щоб документи відповідали дійсності; але жодне з
двох питань не було винесено на засідання сесії міської ради, через те, що в
Льонокомбінату є справа в суді, яка не має відношення до двох питань, які мали б
розглядатися. Попросила внести з голосу два питання в порядок денний сьогоднішньої
сесії міської ради.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
виступаючого.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Верхогляд М.І. з запитанням- коли були звернення до
міської ради.
Вітрук Л.В. повідомила, що в 03 січня 2019 р. направлено звернення щодо зменшення
орендної плати на рівні 3%; 04 лютого 2019 р. – щодо зміну цільового призначення
земельної ділянки для швейної майстерні.
ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради з запитаннями про те, під що виділялась земельна
ділянка.
Вітрук Л.В. відповіла на питання та повідомила, що попередніми власниками була взята
земельна ділянка під торговий центр, про що свідчить вивіска, але в поданому комбінатом
проекті зазначено – прокт швейного виробництва.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово заступнику керівника Шепетівської місцевої
прокуратури.
Заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Мельник В.О. повідомив, що є
позов прокуратури про внесення змін до деяких пунктів договору оренди, в договорі було
занижено нормативно-грощову оцінку, відповідно від якої був визначений відсоток
орендної плати. Прокуратура вимагає збільшення орендної плати, позов слухається судом;
18.05 2018 р. цей позов був заочно задоволений, зауважив, що після задоволення позову
міський бюджет щороку буде доотримувати понад 250 тис.грн..
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А., звернув увагу на 200 робочих
місць.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. з запитанням по прорахованих збитках
та прибутку міського бюджету.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Потапова Г.Л. з запитанням чому виникло питання
нарахувати підприємству 8% орендної плати.
Заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Мельник В.О. відповів, що таке
рішення винесла спільна комісія.

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Мазаєв В.В. повідомив, що згідно проекту
зазаначеною адресою буде розташовуватись – швейна майстерня з салоном продажу ( інші
санітарні умови).
Вітрук Л.В. зауважила, що з зміною законодавства прокуратура мала б вносити зміни не
тільки в нормативно-грошову оцінку, але й у відсоткову ставку орендної плати.
Заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Мельник В.О. повідомив, що суд
надасть оцінку.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику юридичного відділу.
Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. яка надала роз’яснення по даному питання, а
саме повідомила, що в квітні 2017 року після того, як власник Рівненського
Льонокомбінату придбав на проспекті Миру незавершене будівництво, він вирішив
оформити договір оренди земельної ділянки, яка знаходиться у власності міста. Для цього
він звернувся до Держгеокадастру та отримав довідку (витяг) про вартість земельної
ділянки з відповідними коефіцієнтами оцінки, на підставі якої Шепетівською міською
радою була визначена річна орендна плата за використання земельної ділянки. З огляду на
те, що це новий для міста інвестор, міська рада уклала та в найкоротший термін підписала
з льонокомбінатом договір оренди під 12 %. У 2018 році міська прокуратура почала
перевіряти всі укладені договори оренди земельних ділянок на території Шепетівки на
предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства. Такі перевірки тривають на всій
території України. В одному зі списків серед дев’яти земельних ділянок була земельна
ділянка, орендована власником незавершеної будівлі на проспекті Миру. Прокуратура
запросила в міської ради копії договорів оренди, які проаналізувала і знайшла серед цих
дев’яти договорів п’ять, які оформлено з порушенням норм чинного законодавства.
Наголосила, що працівники міської ради не мають права перевіряти документи
Держгеокадастру, а зобов’язані визначати розмір орендної плати лише на основі довідки,
виданої цією державною установою. Як виявилось пізніше, в довідці Держгеокадастру
було вказано занижену у п’ять разів вартість земельної ділянки і, як наслідок, в договорі
оренди була розрахована нижча орендна плата. Порівнявши дані, прокуратура подала до
суду щодо порушення чинного законодавства. На сьогодні справа знаходиться на розгляді
в суді. Міська рада проявила ініціативу і намагалася протягом останніх 4-х місяців
виправити цю ситуацію, врегулювавши судовий спір, що виник між прокуратурою та
підприємцем-власником «Льонокомбінату». Шепетівська міська рада запропонувала
представнику власника для завершення (закриття) справи в суді укласти додаткову угоду з
врахуванням пониження з 01.01.2019 року ставки орендної плати до 8% з огляду на ті
документи, які є у власникана сьогодні.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням – за чиєю ініціативою
був поданий позов до суду. (Шепетівської місцевої прокуратури).
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сікора І.В. з запитанням – куди Льонокомбінат
сплачує ПДФО (в міський бюджет), запропонувала адвокату привести документи
відповідно до чинного законодавства та запевнила, що депутати міської ради
підтримають.
Міський голова Полодюк М.І. наголосив, що саме так ( вже 3-4 місяці) і пропонує міська
рада, але чомусь Льонокомбінат не хоче йти на зустріч.
Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. повідомила, що питання на сесію буде
винесено зразу, як тільки вирішиться судовий спір .
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. з повідомленням про те, що депутати
міської ради підтримують інвестора та надавача робочих місць.

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що Шепетівська міська рада готова сприяти
інвестору (як це робилося і раніше), а також до конструктивного та об’єктивного
врегулювання данного питання в межах чинного законодавства; запропонував в понеділок
(18.02.2019) представнику «Льонокомбінату» прийти на зустріч з усіма документами, на
якій будуть присутні представники прокуратури та юристи виконкому для вирішення
питання в законодавчому полі і вже через місяць можна зібрати (можливо навіть і
позачергову) сесію і розглянути питання.
Працівники ТОВ «Текстиль» (150 чол.) вийшли з зали засідань.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись в
автоматизованій системі; після реєстрації повідомив, що присутні 27 депутатів міської
ради і міський голова.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що сесія є повноважна та оголосив засідання
LІІІ сесії міської ради VІІ скликання відкритим.
Прозвучав Державний Гімн України.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що запропоновані питання розглянуті та
опрацьовані депутатми на засіданнях постійних комісій; підготовлено ще 11 додаткових
питань, які розглянуті профільною комісією і запропоновано внести в перелік питань
порядку денного.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити «за основу» перелік питань
порядку денного LІІІ сесії міської ради VІІ скликання:
1. Про затвердження обсягу коштів Громадського бюджету
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
2. Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки»
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
3. Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Шепетівка на
2017-2018 рр.
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
4. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Шепетівка на
2019-2020 рр.
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
5. Про зміни до «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та по місцям
дислокації в зоні проведення АТО на 2016 – 2020 роки»
Доповідає: Бученко В.М. – головний спеціаліст по
мобілізаційній роботі
6. Про затвердження Положення про використання коштів міського бюджету м. Шепетівки для
надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість на 2018 – 2020 рр.
Доповідає: Драпуля Н.В. – Начальник відділу інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
7. Про внесення доповнення до Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки,
затвердженої рішенням XXVII сесії міської ради VII скликання від 26 жовтня 2017 року №29 «Про
затвердження Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки»
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
8. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії
міської ради VII скликання №6 від 28.11.2017 року «Про затвердження Програми утримання та
розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»

Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
9. Про внесення доповнення до Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки», затвердженої
рішенням XI сесії міської ради V скликання від 21 грудня 2006 року №9 «Про затвердження
міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки»
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
10. Про внесення змін до рішення XXV сесії міської ради VІІ скликання від 26 вересня 2017 року
№ 10 «Про затвердження Комплексної Програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради та
Шепетівського відділення Славутської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень
до бюджетів усіх рівнів на 2017-2020 роки»
Доповідає: Ординська В.М. – начальник Шепетівського
управління Головного управління Державної фіскальної
служби у Хмельницькій області
11. Про передачу на баланс Шепетівському комунальному підприємству водопровідноканалізаційного господарства вуличної водопровідної мережі по вул.Максима Залізняка
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
12. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Шепетівка
житлового будинку № 42 за адресою вул. М.Амосова (Войкова) та газопроводу до вказаного
будинку
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
13. Про надання дозволу на приватизацію квартири № 6а за адресою пр. Миру, 18 м. Шепетівка
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
14. Про затвердження
Положення про централізовану бухгалтерію управління освіти
Шепетівської міської ради в новій редакції та штатного розпису
Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти
15. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
16. Звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік.
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
17. Про затвердження плану роботи міської ради на І півріччя 2019 року
Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради
18. Про результати діяльності місцевої прокуратури з місцем дислокації у м. Шепетівка за 2018
рік
Доповідає: Комар І. – керівник місцевої прокуратури
19. Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради, її
виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області
по забезпеченню реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки
Доповідає: Літвін Ю.В. – депутат Шепетівської міської ради
20. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими
органами Шепетівської міської ради у 2018 році
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
21. Про внесення змін та доповнень в штатний розпис виконавчого комітету та виконавчих
органів Шепетівської міської ради
Доповідає: Адамець В.П. – начальник відділу з питань
кадрової та режимно-секретної роботи
22. Про затвердження штатного розпису Шепетівського міського будинку культури
Доповідає: Джус С.М. – начальник відділу культури
23. Про звіт міського голови за 2018 рік

Доповідає: Полодюк М.І. – міський голова
24. Про внесення змін до рішень сесій міської ради
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
25. 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
26. 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
27. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Драниці Олександру
Васильовичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
28. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Фіялову Володимиру
Степановичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
29. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Припуті Аліні Володимирівні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
30. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Костюку Анатолію
Ростиславовичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
31. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Кривому Ігорю Петровичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
32. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Костюк Інні Юріївні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства
33. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 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

34. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та затвердження 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
35. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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
36. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та затвердження 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
37. 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
38. Про надання дозволу на розроблення 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
39. Про надання згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки згідно із ст. 20
Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
Старокостянтинівському шосе, 18-Б 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
41. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст..33Закону України «Про
оренду землі»
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельнихвідносин
42. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
43. Про внесення змін до пункту 1 рішення LVI сесії міської ради VІ скликання від 31 липня 2014
року №26 «Про створення узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів та затвердження
положення про неї»
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
44. 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
Герасимчук Тамара Миколаївна
6
Глушківський Владислав Станіславович
7
Кикоть Микола Юрійович
8
Курганський Олександр Олексійович
9
Липкань Анатолій Всеволодович
10
Літвін Юлія Віталіївна
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
Савчук Валентина Миколаївна
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
Холява Петро Ярославович
26
Шайнога Юрій Миколайович
27
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались”
участі в голосуванні” – 3.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
не голосував
за
за
за
за
за
за
не голосував
за
за
за
не голосував
за
за
за
– немає, ,,не брали

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на засіданні депутатських комісій були
внесенні пропозиції доповнити перелік питань додатковими питаннями, які розглянути в
наступному порядку: №15 «Про укладення угод між Судилківською сільською радою та
Шепетівською міською радою»; №16 «Про внесення змін до Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2024 роки
«Соціальне житло для сиріт», затвердженої рішенням Шепетівської міської ради № 6 від
27.08.2009 року», решта додаткових питань розглянути перед питанням «Різне» (№44
«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»»; №45 «Про розробку Схеми санітарного очищення
території міста Шепетівки Хмельницької області»; №46 «Про надання одноразової

матеріальної допомоги»; №47 « Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 18 травня 2017 року № 19 «Про Порядок прозорого отримання, використання та обліку
благодійної допомоги для потреб загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних
навчальних закладів м.Шепетівка»»; №48 «Про внесення змін до Програми підтримки
діяльності органів самоорганізації населення на 2017-2019 роки»; №49 «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»»; №50 «Про угоду між
Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою»; №51 «Про продаж
земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки поляків України»; №52 «Про внесення
змін та доповнень в Додаток 5 до рішення XL сесії міської ради VII скликання № 13 від 7
червня 2018 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік на території
міста Шепетівка»» і № 53 «Різне»).
Міський голова Полодюк М.І. запитав депутатів міської ради про зміни та заперечення до
внесених змін.
Депутат міської ради Синюта В.В. запропонував питання №26 «Про передачу в постійне
користування земельної ділянки» зняти з розгляду до того як буде надана відповідь від
державної фіскальної служби з роз’ясненням щодо ситуації по земельній ділянці біля
краєзнавчого музею та висновком щодо процедури будівництва на вказаній земельній
ділянці.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію – зняти з розгляду
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
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала

„За”– 25+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 2.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити «в цілому» перелік питань
порядку
денного LІІІ сесії міської ради VІІ скликання з внесеними змінами та доповненнями:
1. Про затвердження обсягу коштів Громадського бюджету
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
2. Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки»
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
3. Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Шепетівка на
2017-2018 рр.
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
4. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Шепетівка на
2019-2020 рр.
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
5. Про зміни до «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та по місцям
дислокації в зоні проведення АТО на 2016 – 2020 роки»
Доповідає: Бученко В.М. – головний спеціаліст по
мобілізаційній роботі
6. Про затвердження Положення про використання коштів міського бюджету м. Шепетівки для
надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість на 2018 – 2020 рр.
Доповідає: Драпуля Н.В. – Начальник відділу інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
7. Про внесення доповнення до Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки,
затвердженої рішенням XXVII сесії міської ради VII скликання від 26 жовтня 2017 року №29 «Про
затвердження Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки»
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
8. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії
міської ради VII скликання №6 від 28.11.2017 року «Про затвердження Програми утримання та
розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
9. Про внесення доповнення до Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки», затвердженої
рішенням XI сесії міської ради V скликання від 21 грудня 2006 року №9 «Про затвердження
міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки»
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
10. Про внесення змін до рішення XXV сесії міської ради VІІ скликання від 26 вересня 2017 року
№ 10 «Про затвердження Комплексної Програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради та
Шепетівського відділення Славутської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень
до бюджетів усіх рівнів на 2017-2020 роки»
Доповідає: Ординська В.М. – начальник Шепетівського
управління Головного управління Державної фіскальної
служби у Хмельницькій області
11. Про передачу на баланс Шепетівському комунальному підприємству водопровідноканалізаційного господарства вуличної водопровідної мережі по вул.Максима Залізняка

Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
12. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Шепетівка
житлового будинку № 42 за адресою вул. М.Амосова (Войкова) та газопроводу до вказаного
будинку
Доповідає: Цвіркун П.І. – начальник управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
13. Про надання дозволу на приватизацію квартири № 6а за адресою пр. Миру, 18 м. Шепетівка
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
14. Про затвердження
Положення про централізовану бухгалтерію управління освіти
Шепетівської міської ради в новій редакції та штатного розпису
Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти
15. Про укладання угоди між Судилківською сільською радою та Шепетівською міською радою
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
16. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
17. Звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік.
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
18. Про затвердження плану роботи міської ради на І півріччя 2019 року
Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради
19. Про результати діяльності місцевої прокуратури з місцем дислокації у м. Шепетівка за 2018
рік
Доповідає: Комар І. – керівник місцевої прокуратури
20. Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради, її
виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області
по забезпеченню реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки
Доповідає: Літвін Ю.В. – депутат Шепетівської міської ради
21. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими
органами Шепетівської міської ради у 2018 році
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління економічного
розвитку
22. Про внесення змін та доповнень в штатний розпис виконавчого комітету та виконавчих
органів Шепетівської міської ради
Доповідає: Адамець В.П. – начальник відділу з питань
кадрової та режимно-секретної роботи
23. Про затвердження штатного розпису Шепетівського міського будинку культури
Доповідає: Джус С.М. – начальник відділу культури
24. Про звіт міського голови за 2018 рік
Доповідає: Полодюк М.І. – міський голова
25. Про внесення змін до рішень сесій міської ради
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
26. 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
27. 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

28. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Драниці Олександру
Васильовичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
29. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Фіялову Володимиру
Степановичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
30. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Припуті Аліні Володимирівні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
31. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Костюку Анатолію
Ростиславовичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
32. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Кривому Ігорю Петровичу
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
33. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Костюк Інні Юріївні
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства
34. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 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
35. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та затвердження 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
36. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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
37. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та затвердження 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
38. 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
39. Про надання дозволу на розроблення 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
40. Про надання згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки згідно із ст. 20
Земельного кодексу України
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
Старокостянтинівському шосе, 18-Б 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
42. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст..33Закону України «Про
оренду землі»
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельнихвідносин
43. 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
44. Про внесення змін до пункту 1 рішення LVI сесії міської ради VІ скликання від 31 липня 2014
року №26 «Про створення узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів та затвердження
положення про неї»
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
45. 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
45. Про розробку Схеми санітарного очищення території міста Шепетівки Хмельницької області
Доповідає: Примак В.О. – детутат міської ради
46. Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доповідає: Дрищ В.О.- начальник фінансового управління

47. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 18 травня 2017 року № 19 «Про
Порядок прозорого отримання, використання та обліку благодійної допомоги для потреб
загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів м.Шепетівка»
Доповідає: Бабась Г.І. – начальник юридичного відділу
48. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на
2017-2019 роки
Доповідає: Рачук В.І. – керуючий справами виконавчого
комітету
49. 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
50. Про угоду між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою.
Доповідає: Дрищ В.О.- начальник фінансового управління
51. Про продаж земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки поляків України.
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
52. Про внесення змін та доповнень в Додаток 5 до рішення XL сесії міської ради VII скликання №
13 від 7 червня 2018 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік на території
міста Шепетівка».
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління
53. 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
6.
Глушківський Владислав Станіславович
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович

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

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.
Міський голова Полодюк М.І. перейшов до розгляду питань порядку денного та надав
слово начальнику управління економічного розвитку.
І.
СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про затвердження
обсягу коштів Громадського бюджету, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 затвердження обсягу коштів Громадського
бюджету» прийняти як рішення сесії (додається рішення №1).

ІІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про внесення змін
до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» , 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. На запитання записався 1 депутат міської ради.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В., яка надала коментар по даному
питанню та закликала підтримати «вияв волі» шепетівчан, відноситись серйозніше до
питання Громадського бюджету і до реалізації всіх проектів.
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
не голосував
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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
не голосував
24.
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет
міста Шепетівки на 2018-2020 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №2).

ІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про
виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Шепетівка на
2017-2018 рр, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 виконання Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в м.Шепетівка на 2017-2018 рр» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №3).
ІV.

СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про
затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Шепетівка на
2019-2020 рр, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
не голосувала
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в м.Шепетівка на 2019-2020 рр» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №4).

V.
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кикотя М.Ю. (головний спеціаліст по мобілізаційній
роботі Бученко В.М. вийшов з зали) про зміни до «Програми шефської допомоги
військовим частинам в гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення АТО на 2016 –
2020 роки», 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
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 зміни до «Програми шефської допомоги
військовим частинам в гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення АТО на 2016 –
2020 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №5).

VІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Драпулю Н.В. про затвердження Положення про використання коштів міського бюджету
м. Шепетівки для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 2020 рр., яка повідомила,
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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 про затвердження Положення про використання
коштів міського бюджету м. Шепетівки для надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 –
2020 рр» прийняти як рішення сесії (додається рішення №6).

VІІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення доповнення до Програми
благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXVII сесії
міської ради VII скликання від 26 жовтня 2017 року №29 «Про затвердження Програми
благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 внесення доповнення до Програми благоустрою
міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXVII сесії міської ради VII
скликання від 26 жовтня 2017 року №29 «Про затвердження Програми благоустрою міста
Шепетівка на 2018-2022 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №7).
VІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення змін та доповнень до
Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії міської ради VII
скликання №6 від 28.11.2017 року «Про затвердження Програми утримання та розвитку
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 та доповнень до Програми
утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка
на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії міської ради VII скликання №6 від
28.11.2017 року «Про затвердження Програми утримання та розвитку автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»» прийняти як рішення
сесії (додається рішення №8).
ІХ.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення доповнення до Програми
«Питна вода» на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням XI сесії міської ради V
скликання від 21 грудня 2006 року №9 «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
не голосував
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
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.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 26, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 1+1
голос міського голови.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення доповнення до Програми «Питна вода»
на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням XI сесії міської ради V скликання від 21
грудня 2006 року №9 «Про затвердження міської Програми «Питна вода» на 2006-2020
роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №9).
Х.
СЛУХАЛИ: начальника Шепетівського управління Головного управління Державної
фіскальної служби у Хмельницькій області Ординську В.М. про внесення змін до рішення
XXV сесії міської ради VІІ скликання від 26 вересня 2017 року № 10 «Про затвердження
Комплексної Програми мобілізації зусиль Шепетівської міської ради та Шепетівського
відділення Славутської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2017-2020 роки», яка повідомила, 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
не голосував
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 внесення змін до рішення XXV сесії міської ради
VІІ скликання від 26 вересня 2017 року № 10 «Про затвердження Комплексної Програми
мобілізації зусиль Шепетівської міської ради та Шепетівського відділення
Славутської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної
фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх
рівнів на 2017-2020 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №10).
ХІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про передачу на баланс Шепетівському
комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства вуличної
водопровідної мережі по вул.Максима Залізняка, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 передачу на баланс Шепетівському
комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства вуличної
водопровідної мережі по вул.Максима Залізняка» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №11).
ХІІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про надання згоди на прийняття у
комунальну власність територіальної громади м. Шепетівка житлового будинку № 42 за
адресою вул. М.Амосова (Войкова) та газопроводу до вказаного будинку, який повідомив,
що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, на профільній комісії
надійшла пропозиція голосувати по пунктах даний проект рішення.
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 профільної комісії голосувати по пунктах даний 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
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
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.
Холява Петро Ярославович
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. поставив на голосування пропозицію - підтримати п.1
проекту рішення: «Надати згоду на безоплатне прийняття від Акціонерного товариства
«Укртрансгаз» у комунальну власність територіальної громади міста Шепетівка
житлового будинку № 42 за адресою вул. М.Амосова (Войкова) м. Шепетівка, загальною
площею - 187,9 кв.м, житловою площею - 89,9 кв.м., з повним пакетом технічної
документації на об’єкт нерухомого майна (державний інв. № 23260020531009701905),
який обліковується на балансі філії «Управління магістральних газопроводів
«Київтрансгаз» Акціонерного товариства «Укртрансгаз»». 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - підтримати п.2
проекту рішення: «Надати згоду на безоплатне прийняття від Акціонерного товариства
«Укртрансгаз» у комунальну власність територіальної громади міста Шепетівка
газопроводу до житловогого будинку № 42 за адресою вул. М.Амосова (Войкова)
м. Шепетівка 0,03 км; d – 57 мм; Ру – до 0,05 кгс/см2, з повним пакетом технічної
документації на об’єкт нерухомого майна (державний інв. № 13260020533000303907),
який обліковується на балансі філії «Управління магістральних газопроводів
«Київтрансгаз» Акціонерного товариства «Укртрансгаз»». 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
утрималася
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
утримався
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
10.
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
утрималася
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
проти
16.
Примак Віталій Олександрович
не голосував
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
утрималася
18.
Савчук Валентина Миколаївна
утрималася
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21.
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утрималася
23.
Сорока Дмитро Леонідович
утримався

24.
Спеціальний Павло Андрійович
проти
25.
Холява Петро Ярославович
проти
26.
Шайнога Юрій Миколайович
проти
27.
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”- 2, „проти” - 4, „утримались” - 20+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” - 1.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект
рішення з змінами ( без п.2) та зміненою нумерацією пунктів «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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
не голосував
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
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.
Холява Петро Ярославович
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.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на прийняття у комунальну
власність територіальної громади м. Шепетівка житлового будинку № 42 за адресою
вул. М.Амосова (Войкова) та газопроводу до вказаного будинку» прийняти як рішення
сесії (додається рішення №12).
ХІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про надання
дозволу на приватизацію квартири № 6а за адресою пр. Миру, 18 м. Шепетівка, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 дозволу на приватизацію квартири № 6а
за адресою пр. Миру, 18 м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№13).

ХІV.
СЛУХАЛИ: юриста управління освіти Грейман І.В. про затвердження Положення про
централізовану бухгалтерію управління освіти Шепетівської міської ради в новій редакції
та штатного розпису, яка повідомила, що проект рішення розглянутий на засіданні
депутатських комісій, всі зауваження враховані та подані депутатам міської ради ( ставки
бухгалтерів залишаються, додатково вноситься 1,5 ставки економіста).
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 з внесеними змінами на депутатських комісіях «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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 затвердження Положення про централізовану
бухгалтерію управління освіти Шепетівської міської ради в новій редакції та штатного
розпису» прийняти як рішення сесії (додається рішення №14).

ХV.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про укладення угод між
Судилківською сільською радою та Шепетівською міською радою, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 укладення угод між Судилківською сільською
радою та Шепетівською міською радою» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№15).
ХVІ.
СЛУХАЛИ: начальника служби у справах дітей Купрацевич К.В. про внесення змін до
Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на 2009-2024 роки «Соціальне житло для сиріт», затвердженої рішенням
Шепетівської міської ради № 6 від 27.08.2009 року, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 Програми забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2024 роки «Соціальне
житло для сиріт», затвердженої рішенням Шепетівської міської ради № 6 від 27.08.2009
року» прийняти як рішення сесії (додається рішення №16).
ХVІІ.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до
бюджету міста на 2019 рік, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, на яких надійшли зміни та доповнення.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект
рішення «за основу» 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за

9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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.
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що зміни (роздані депутатам
міської ради) розглянуті на засіданні профільної депутатської комісії, зокрема:
- Шепетівській ЦРЛ виділити кошти в сумі 511 000,00 грн. на надання медичних послуг
жителям міста установами медицини комунальної власності району, в т.ч. на оплату праці
медичних працівників
- 500 000,00 грн.,на придбання антирабічної вакцини для
проведення щеплень проти сказу Шепетівській ЦРЛ - 11 000,00 грн.;
- Шепетівській ЦРЛ виділити кошти в сумі 49 900 грн. на на придбання у відділення
анестезіології та інтенсивної терапії монітора пацієнта G3D та монітора пацієнта \
пульсоксиметра CX130;
- перерозподіл коштів в сумі 42 000 грн. по капітальному ремонту двигуна автомобіля
Daewoo Lanos (виконавчий комітет);
- збільшити асигнування в сумі 12 000,00 грн. на виконання Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м.Шепетівка на 2018-2020
роки;
- управлінню праці та соціального захисту населення збільшити асигнування в сумі
60 000,00 грн. на оплату праці.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На запитання записалося 4 депутати (Мазаєв В.В. помилково).
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. з запитанням про виділення коштів в
сумі 45 000 грн. на ремонт двигуна автомобіля Lanos, зауважив, що за таку суму можна
придбати новий двигун.
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що на таку суму надійшов акт
виконаних робіт.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що автомобіль ремонтували в приватного
підприємця, який надав розрахунок по виконаних роботах на таку суму.
Голова комісії з питань з питань соціально-економічного розвитку міста, планування
бюджету, фінансів Шайнога Ю.М. зауважив, що в акті є розбіжності; повідомив, що

комісія не підтримала дане доповнення та запропонувала не включати дане питання в
проект рішення.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної
депутатської комісії – зняти з розгляду дане питання (щодо виділення 45000 грн. на
капітальний ремонт двигуна Daewoo Lanos). Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
4.
Волоткевич Ігор Васильович
не голосував
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
не голосувала
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Потапова Г.Л. з запитанням щодо коштів по
обслуговуванню ліфтів в будинках міста.
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин Цвіркуна П.І повідомив, що є програма реформування житлового
фонду міста Шепетівка, по якій виділення коштів відбувається на житлові будинки, що
знаходяться на балансі міської ради. Пояснив, що на засіданні профільної комісії 6 лютого
було прийнято рішення - проводити експертне обстеження ліфтів усіх будинків
включаючи будинки ОСББ і які передані в управління, в зв'язку з цим існуюча програма
потребує змін і доповнень, які будуть винесені на розгляд наступної сесії міської ради.
Після дебатів міський голова Полодюк М.І. запропонував в робочому порядку розібратись
з даним питанням до квітня місяця поточного року.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові комісії з питань з питань соціальноекономічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів Шайнозі Ю.М., який
повідомив пропозицію комісії - доповнити проект рішення та виділити кошти в сумі

10 000-11000 грн. для Шепетівської ЦРЛ на придбання вакцини від сказу (20 доз).
Повідомив пропозицію депутата Одуда Б.М. щодо виділення коштів в сумі 30 000 грн. на
виготовлення ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію площі перед будинком
культури, інформував по вказаній пропозиції рішення не прийняте.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Одуд Б.М., який повідомив, що рішенням минулої
сесії були внесені зміни до Програми по благоустрою міста, але з огляду на те, що дій
ніяких нема, запропонував виділити 30000 грн. на виготовлення ПКД на центральну
площу міста; зняти ці кошти з 150000 грн., що виділяються на відеонагляд для поліції.
Депутат міської ради, директор КП «ШРЕП» Шайнога Ю.М. пояснив, що після
виготовлення ПКД добре було б його реалізувати, висловив власну точку зору щодо
поетапного виконання робіт на площі без наявності всієї суми коштів.
Депутат міської ради Одуд Б.М. продовжив свій виступ по пропозиції та повідомив, що на
підтримку реконструкції площі є спонсори і які готові підтримати, але треба знати що там
має робитися, тому треба виготовити ПКД; вніс роз’яснення поетапного виконання робіт –
це І етап – це центральна площа, ІІ етап – Сквер , що зліва від будинку культури , ІІІ етап постійнодіюча сцена.
Депутат міської ради Липкань А.В. запропонував доопрацювати дану пропозицію, і
депутату Одуду Б.М. підготувати проект рішення на наступну сесію.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії –
доповнити проект рішення та виділити кошти в сумі 11000 грн. для Шепетівської ЦРЛ на
придбання вакцини від сказу (20 доз).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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата Одуда Б.М.
– зняти кошти в сумі 30000 грн. на виготовлення ПКД на центральну площу міста з
відеонагляду для поліції (150000 грн.). Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
утрималася
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
10.
Літвін Юлія Віталіївна
не голосувала
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
утрималася
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
не голосувала
18.
Савчук Валентина Миколаївна
не голосувала
19.
Савчук Руслан Віталійович
утримався
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
утримався
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
утримався
27.
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 10+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 12, ,,не брали участі в
голосуванні” – 5.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням щодо відшкодування
по програмі з 2018 року - 1 млн.грн. комунальному підприємству водопровідноканалізаційного господарства різницю в тарифах на водопостачання та водовідведення.
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що є пояснення до програми
відшкодування
Шепетівському
комунальному
підприємству
водопровідноканалізаційного господарства різницю в тарифах за послуги на водопостачання та
водовідведення для населення на 2018-2020 рр. та інформував, що на даний час існує по
різниця в тарифах сума, яка підтверджена документально – 6 млн.грн., дане питання
винесено на сьогоднішню сесію в зв’язку з тим, що підприємство не має обігових коштів
та є зміна в законодавстві про сплату за електроенергію, яка зобов’язує сплачувати 100%.
Депутат міської ради, керівник Шепетівського комунального підприємства водопровідноканалізаційного господарства Биков В.П. надав пояснення щодо питання по попередній
оплаті за електроенергію підприємством.

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата
Спеціального П.А. – зняти з розгляду пункт щодо відшкодування Шепетівському
комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства різницю в
тарифах за послуги на водопостачання та водовідведення. Пропозиція не приймається, в
зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
проти
1.
Биков Віталій Петрович
утримався
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
7.
Кикоть Микола Юрійович
проти
8.
Курганський Олександр Олексійович
утримався
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
10.
Літвін Юлія Віталіївна
не голосувала
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
утрималася
13.
Одуд Богдан Михайлович
не голосував
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
не голосувала
18.
Савчук Валентина Миколаївна
утрималася
19.
Савчук Руслан Віталійович
утримався
20.
Синюта Володимир Володимирович
не голосував
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утрималася
23.
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
24.
Спеціальний Павло Андрійович
за
25.
Холява Петро Ярославович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
утримався
27.
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 2, „проти” – 1+1 голос міського голови, „утримались” – 15, ,,не брали участі в
голосуванні” – 9.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. з пропозицією кошти, які вивільнилися
з капітального ремонту автомобіля в сумі 45 тис.грн. направити на виготовлення ПКД по
Громадському бюджету.
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що ці кошти не вивільнені,
вони були передбачені в сумі 57 тис. грн. на придбання комп’ютерів, але виникло
нагальне питання ремонту двигуна автомобіля, так як пропозиція щодо ремонту двигуна
відхилена, тому кошти залишаються на придбання двох комп’ютерів та двох принтерів.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата Бунечко
А.В. – виділити кошти в сумі 45 тис.грн. на виготовлення ПКД по Громадському
бюджету. 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
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував

4.
Волоткевич Ігор Васильович
не голосував
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
не голосувала
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
не голосував
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
утрималася
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
утримався
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.
Холява Петро Ярославович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
відсутній
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 15, „проти” – немає, „утримались” – 6+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – 5, „відсутні” – 1.
Голова комісії з питань з питань соціально-економічного розвитку міста, планування
бюджету, фінансів Шайнога Ю.М. повідомив, що комісією розглянуті та підтримані
додаткові питання щодо надання одноразової грошової допомоги шести особам, які
потребують дороговартісного лікування на суму 17 тис.грн. та внесення змін до Програми
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 20092024 роки «Соціальне житло для сиріт», а саме збільшити суму орієнтованого обсягу
асигнувань.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення з внесеними змінами та доповненнями
«в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект
рішення з внесеними змінами та 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 бюджету міста на 2019 рік»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №17).
ХVІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. - звіт про виконання
бюджету міста за 2018 рік, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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
не голосував
25.
Холява Петро Ярославович
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 «Звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №18).
Міський голова Полодюк М.І. повідомив депутатам міської ради, що пленарне засідання
триває 2 години та відповідно Регламенту міської ради має бути перерва.
Депутати міської ради внесли пропозицію ще 1 годину попрацювати і тоді зробити
перерву.
ХІХ.
СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кикотя М.Ю. про затвердження плану роботи міської
ради на І півріччя 2019 року, 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
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
не голосувала
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.
Савчук Валентина Миколаївна
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
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.
Холява Петро Ярославович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 4.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи міської ради на І
півріччя 2019 року» прийняти як рішення сесії (додається рішення №19).
ХХ.
СЛУХАЛИ: заступника керівника Шепетівської місцевої прокуратури Мельника В.О. про
результати діяльності місцевої прокуратури з місцем дислокації у м. Шепетівка за 2018
рік , 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. На запитання записалися 3 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Кикоть М.Ю. з проханням надати пояснення
ситуації що склалася з Льонокомбінатом та шляхи вирішення питання.
Заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Мельник В.О. повідомив, що
після рішення суду можна буде вирішити дане питання.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з запитанням чи організована в місті
взаємодія між місцевими органами влади, державними органами влади з прокуратурою,
Службою безпеки та поліцією.
Заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Мельник В.О. повідомив, що
двічі на рік проводиться координаційна рада, на якій присутні названі депутатом
структури.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. щодо працівників (2), які
займаються підлітковою злочинністю.
Заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Мельник В.О. повідомив, що
проводиться взаємодія прокуратури і поліції для допомоги та підсилення вирішення
питань даного напрямку.
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
не голосував
4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за

7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про результати діяльності місцевої прокуратури з
місцем дислокації у м. Шепетівка за 2018 рік » прийняти як рішення сесії (додається
рішення №20).
ХХІ.
СЛУХАЛИ: депутат міської ради Літвін Ю.В. про затвердження Комплексної програми
мобілізації зусиль Шепетівської міської ради, її виконавчих органів і Управління
Державної міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню
реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки, яка повідомила, 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. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити,
про зміни та доповнення до проекту рішення.
На виступ щодо змін і доповнень записалося міський голова та 2 депутата.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Полодюк М.І. з пропозицією – внести доповнення в
погодженні додатка, зокрема дописати ще «секретар міської ради Кикоть М.Ю.»
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Одуд Б.М. з зауваженнями щодо нумерації пунктів в
проекті рішення (в оригіналі нумерація без помилок).
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сорока Д.Л. з пропозицією – підтримати даний
проект рішення.
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 з внесеними змінами «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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
не голосувала
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 Комплексної програми мобілізації
зусиль Шепетівської міської ради, її виконавчих органів і Управління Державної
міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної
міграційної політики на 2019-2023 роки» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№21).
ХХІ.
СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про звіт міського
голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Шепетівської міської ради у 2018 році, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
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 звіт міського голови щодо здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами Шепетівської міської ради у 2018 році, який
повідомив» прийняти як рішення сесії (додається рішення №22).
ХХІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань кадрової та режимно-секретної роботи
Адамця В.П. про внесення змін та доповнень в штатний розпис виконавчого комітету та
виконавчих органів Шепетівської міської ради, який повідомив, що до проекту рішення є
зауваження начальника фінансового управління і начальника відділу бухгалтерського
обліку, проект розглянуто на засіданні депутатських комісій, пропозиція профільної
депутатської комісії – голосувати по пунктах.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На запитання записалося 2 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Шайнога Ю.М. звернувся до міського голови щодо
його думки з даного питання.
Міський голова Полодюк М.І. висловив власну думку щодо оплати праці спеціалістів та
повідомив що підтримує даний проект рішення.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Прохорчук В.П. звернулася до присутніх щодо
особистісних образ, наголосила на тому, що при влаштуванні на роботу претендент

попередньо ознайомлюється з обов’язками та оплатою праці; повідомила, що при
ефективному виконанні працівником своїх обов’язків нараховується більший відсоток
премії. Запитала чи доцільно вводити вказані посади за рахунок зменшення заробітної
плати інших працівників; запропонувала у відділі ведення Державного реєстру виборців
зменшити штат на 1 спеціаліста і ввести головного спеціаліста.
Голова комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та
правопорядку Прохорчук В.П. повідомила, що комісія запропонувала голосувати по
пунктах, але немає необхідності голосувати по пунктах, тому запропонувала прийняти
проект рішення в цілому.
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 не приймається, в зв’язку
з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
утрималася
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
утрималася
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
за
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утрималася
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
за
25.
Холява Петро Ярославович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 12, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень в штатний розпис
виконавчого комітету та виконавчих органів Шепетівської міської ради» відхилений, як
такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку під час голосування.

ХХІІІ.
СЛУХАЛИ:
спеціаліста
відділу
культури
Рижак
С.М.
про
затвердження
штатного
розпису Шепетівського міського будинку культури, яка
повідомила, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
не голосувала
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.
Савчук Валентина Миколаївна
за
19.
Савчук Руслан Віталійович
за
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22.
Собчук Наталія Миколаївна
не голосувала
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
не голосував
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 4.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження
штатного
розпису
Шепетівського міського будинку культури» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №23).
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. перейшов до розгляду наступного питання порядку
денного та надав слово міському голові Полодюку М.І.
ХХІІІ.

СЛУХАЛИ: міського голову Полодюка М.І. про звіт міського голови за 2018 рік,
який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій,
зауважень та доповнень не надходило.
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання
до доповідача. На запитання записалося 2 депутати міської ради.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з пропозицією назвати – що не зроблено
( і чому), що не вдається зробити.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання вирішуються, але вирішення деяких
питань не завжди пов’язане з роботою виконавчих органів міської ради, є зміни в
законодавстві, є робота, яку треба зробити за попередні роки.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з зауваженням – немає системи
контролю ( за коштами, за роботою структурних підрозділів, за роботою комунальних
підприємств). Запитав щодо встановлення тарифів на кронування дерев.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що кожен депутат міської ради має право
звернутися до органів виконавчої влади та заслухати про їх роботу на засіданнях комісій.
Директор КП «ШРЕП» Шайнога Ю.М. вніс роз’яснення по тому, що включає в себе ціна
кронування дерев.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В., яка подякувала міському голові за
увагу до Громадського бюджету, запитала про приорітетні напрямки на 2019 рік.
Міський голова Полодюк М.І. надав інформацію з особистого прикладу щодо
Стратегічного плану міста та надав пояснення на зауваження депутата Бунечко А.В..
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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.
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
за
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
відсутній
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
за
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
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” – немає, „відсутній” – 2.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про звіт міського голови за 2018 рік» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №24).
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. оголосив перерву на 45 хвилин.
По закінченню перерви міський голова Полодюк М.І. повідомив, що в залі засідання
міської ради присутні 21 депутат міської ради і міський голова; повернувся до розгляду
питань порядку денного та надав слово начальнику відділу з питань регулювання
земельних відносин управління житлово-комунального господарства та з питань
регулювання земельних відносин .
ХХІV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про внесення змін до рішень сесій міської ради, яка повідомила, що проект
рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, надійшло доповнення
п.5. «Внести зміни до підпункту 1.2 пункту 1 рішення LII сесії міської ради VII скликання
від 21 грудня 2018 р. № 40 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)» та
викласти його в такій редакції:
- Гриценюк Ірині Вікторівні по вул. Героїв Чорнобиля, 3 орієнтовною площею земельної
ділянки 3000 кв. м для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових
транспортних послуг та допоміжних операцій із земель промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної
власності».
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 з внесеним доповненням «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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за

8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
відсутній
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 2, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішень сесій міської ради»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №25).
ХХV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141
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 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за

12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
відсутній
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельною
ділянкою згідно із ст. 141 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №26).
ХХVІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Драниці
Олександру Васильовичу, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
відсутній
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за

15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Драниці Олександру Васильовичу» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №27).
ХХVІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Фіялову
Володимиру Степановичу, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
відсутній
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за

18.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 7.

відсутня
відсутній
за
за
за
за
відсутній
відсутній
за
за
немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Фіялову Володимиру Степановичу» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №28).
ХХVІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Припуті
Аліні Володимирівні, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
не голосував
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Припуті Аліні Володимирівні» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №29).
ХХІХ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Костюку
Анатолію Ростиславовичу, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
не голосував
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 2, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Костюку Анатолію Ростиславовичу» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №30).
ХХХ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Кривому
Ігорю Петровичу, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
не голосував
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за

27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Кривому Ігорю Петровичу» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №31).
ХХХІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Костюк
Інні Юріївні, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
не голосував
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої
земельної ділянки Костюк Інні Юріївні» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№32).
ХХХІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда), яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії,
на якій надійшла пропозиція – по п.п. 1.1. і п.п. 1.2. голосувати окремо.
Голова комісії питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта в.В. пояснив, що на засіданні комісії були зауваження
до п.п. 1.1., тому запропоновано з’ясувати питання системи теплопостачання та чи
потрібно будувати модульну котельню.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії по п.п. 1.1. і п.п. 1.2. голосувати окремо. 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
проти
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
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
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – 1, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію підртимати п.п. 1.1.
«Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ШЕПЕТІВКА
ЕНЕРГОІНВЕСТ» по вул. Судилківській, 98 орієнтовною площею земельної ділянки 100
кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва котельні)
із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
за рахунок земель комунальної власності». Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що
не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
проти
1.
Биков Віталій Петрович
утримався
2.
Бунечко Алла Вікторівна
утрималася
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
не голосувала
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
проти
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
проти
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21.
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утрималася
23.
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
проти
27.
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 1, „проти” – 4+1 голос міського голови, „утримались” – 14, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2, „відсутні” – 6.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію підртимати п.п. 1.2.
«Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Криворчуку Володимиру Миколайовичу по вул. Максима Залізняка, 25Г орієнтовною площею земельної ділянки 2000 кв. м для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості із земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності».
Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за

2.
Бунечко Алла Вікторівна
3.
Верхогляд Михайло Іванович
4.
Волоткевич Ігор Васильович
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
6.
Глушківський Владислав Станіславович
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.

за
за
за
за
за
за
за
відсутній
за
за
за
за
за
відсутня
за
за
відсутня
відсутній
за
за
за
за
відсутній
відсутній
за
за
немає, ,,не брали

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 з проголосованими змінами «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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
16.
Примак Віталій Олександрович
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
18.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.

відсутня
за
за
відсутня
відсутній
за
за
за
за
відсутній
відсутній
за
за
немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №33).
ХХХІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець 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) та затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 7.
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) та
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118,
121 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №34).
ХХХІV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок 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.
Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що комісія виїжджала на вказані
адреси земельних ділянок, питань немає
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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за

6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
відсутній
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 7.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118,121 Земельного кодексу України для
будівництва індивідуальних гаражів» прийняти як рішення сесії (додається рішення №35).
ХХХV.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок 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 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за

6.
Глушківський Владислав Станіславович
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 7.

за
за
за
відсутній
за
за
за
за
за
відсутня
за
за
відсутня
відсутній
за
відсутня
за
за
відсутній
відсутній
за
за
немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №36).
ХХХVІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець 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, та звернула увагу на
технічну помилку – п.п. 2.3. продубльовано п.п. 2.10 ( залишити п.п. 2.3. , видалити п.п.
2.10) змінити нумерацію підпунктів.
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 без п.п. 2.10 і з зміненою нумерацією підпунктів «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
4.
Волоткевич Ігор Васильович
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
6.
Глушківський Владислав Станіславович
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.

за
за
за
за
за
за
відсутній
за
за
за
за
за
відсутня
за
за
відсутня
відсутній
за
відсутня
за
за
відсутній
за
за
за
немає, ,,не брали

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 №37).
ХХХVІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення 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 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
4.
Волоткевич Ігор Васильович
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
6.
Глушківський Владислав Станіславович
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.

за
за
за
за
за
за
відсутній
за
за
за
за
за
відсутня
за
за
відсутня
відсутній
за
відсутня
за
за
відсутній
за
за
за
немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу
України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №38).
ХХХVІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про надання згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки
згідно із ст. 20 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 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
6.
Глушківський Владислав Станіславович
7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.

за
за
за
за
відсутній
за
за
за
за
за
відсутня
за
за
відсутня
відсутній
за
відсутня
за
за
відсутній
за
за
за
немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на зміну цільового призначення
земельної ділянки згідно із ст. 20 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №39).
ХХХІХ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по Старокостянтинівському шосе, 18-Б 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 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за

7.
Кикоть Микола Юрійович
8.
Курганський Олександр Олексійович
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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.
Савчук Валентина Миколаївна
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.
Холява Петро Ярославович
26.
Шайнога Юрій Миколайович
27.
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.

за
за
відсутній
за
за
за
за
за
відсутня
за
за
відсутня
відсутній
за
відсутня
за
за
відсутній
за
за
за
немає, ,,не брали

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по Старокостянтинівському шосе, 18-Б та винесення
земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №40).
ХL.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст.33 Закону
України «Про оренду землі», яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
профільної депутатської комісії, були зауваження.
Міський голова Полодюк М.І. зачитав зауваження юридичного відділу, начальник
юридичного відділу Бабась Г.І повідомила дати закінчення договорів - по п.1 (26.10.2018)
та п.2 ( 26.09.2018) .
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на пленарному засіданні присутні
підприємці Павлишин С.С. та Гурський П.А., запитав в депутатів міської ради чи будуть
питання до них. За пропозицією депутатів міської ради міський голова Полодюк М.І.
надав слово Гурському П.А., який відповів на поставлені питання щодо кіоску по вул.
Валі Котика, 2-Б та повідомив плани щодо заміни торгового вагончика.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити,
про зміни та доповнення до проекту рішення. Записалося 3 депутати.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з пропозицією відділу архітектури
попрацювати з власником кіоску для того, щоб прописати даний кіоск в проект нового
ринку.

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з зауваженням щодо зелених зон
поблизу торгівельних місць.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Прохорчук В.П. з зауваженням щодо згаданого
кіоску та пропозицією виділення іншого місця для торгівлі Гурському П.А..
Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що профільна комісія пропонує
даний проект рішення голосувати окремо по пунктах.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - даний проект
рішення голосувати окремо по пунктах. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
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
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
не голосував
26.
Шайнога Юрій Миколайович
не голосував
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 12+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 5, ,,не брали участі в
голосуванні” – 4, „відсутні” – 6.
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
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
не голосувала
3.
Верхогляд Михайло Іванович
за

4.
Волоткевич Ігор Васильович
за
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
утрималася
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
не голосувала
23.
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в
голосуванні” – 4, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
згідно із ст..33 Закону України «Про оренду землі»» відхилений, як такий, що не отримав
необхідної більшості голосів на підтримку під час голосування.
ХLІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії,
були зауваження.
Міський голова Полодюк М.І. зачитав зауваження щодо боргів по сплаті до місцевого
бюджету (п.1 – 51 грн.28 к., по п.3 по двох податках загальна сума – приблизно 120
тис.грн.).
Міський голова Полодюк М.І. повідомив пропозицію профільної комісії - даний проект
рішення голосувати окремо по пунктах.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - даний проект
рішення голосувати окремо по пунктах. 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за

6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – 1, „відсутні” – 6.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію – підтримати п.1
«Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Судилківській, 58 (кадастровий номер 6810700000:01:010:0434) площею 88 кв. м, яка
надана в оренду Чепеленко Наталії Сергіївні для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (для будівництва зупинки громадського транспорту та перукарні) 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, 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
утрималася
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня

16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утрималася
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 10, „проти” – немає, „утримались” – 11+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію – підтримати п.2
« Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Героїв Небесної Сотні, 29-А (кадастровий номер 6810700000:01:007:0665) площею
37 кв. м, яка надана в оренду Раку Олександру Васильовичу 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, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої
кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк Михайло Іванович
за
1.
Биков Віталій Петрович
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
за
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за

27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 5, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1, „відсутні” – 6.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію – підтримати п.3
«Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Лермонтова, 2/1 (кадастровий номер 6810700000:01:007:0834) площею 872 кв. м, яка
надана в оренду Савчук Фаїні Володимирівні для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства та відноситься до земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
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, 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
утрималася
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6.
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
утримався
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
проти
11.
Мазаєв Володимир Васильович
проти
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
утрималася
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
проти
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
утрималася
23.
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
проти
27.
Яковлева Наталія Василівна
проти
„За”– немає, „проти” – 5, „утримались” – 16+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на
підтримку під час голосування.
ХLІІ.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин

Мазурець Н.М. про внесення змін до пункту 1 рішення LVI сесії міської ради VІ
скликання від 31 липня 2014 року №26 «Про створення узгоджувальної комісії з розгляду
земельних спорів та затвердження положення про неї», 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до пункту 1 рішення LVI сесії
міської ради VІ скликання від 31 липня 2014 року №26 «Про створення узгоджувальної
комісії з розгляду земельних спорів та затвердження положення про неї»» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №41).
ХLІІІ.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. 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», 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «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»» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №42).
ХLІV.
СЛУХАЛИ: депутата міської ради Примака В.О. про розробку Схеми санітарного
очищення території міста Шепетівки Хмельницької області, який повідомив, що проект
рішення розглянуто на засіданні депутатських комісіях, на яких надійшли зміни, зокрема в

п. 2 і п.3 замінити «… КП «ШРЕП»» на «…виконавчий комітет Шепетівської міської
ради….»
п.5 «Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
Вихівського В.Б. та постійну комісію з питань розвитку промисловості, житловокомунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та
зв’язку (голова комісії Верхогляд М.І.)».
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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про розробку Схеми санітарного очищення території
міста Шепетівки Хмельницької області» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№43).
ХLV.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про надання одноразової
матеріальної допомоги, який повідомив, що даний проект рішення обговорювався на

депутатських комісіях, після який надійшли заяви від громадян щодо надання грошової
допомоги на дороговартісне лікування; доповнення обговорені на профільній 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання одноразової матеріальної допомоги»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №44).
ХLVІ.
СЛУХАЛИ: начальника юридичного відділу Бабась Г.І. про внесення змін та доповнень
до рішення міської ради від 18 травня 2017 року № 19 «Про Порядок прозорого
отримання, використання та обліку благодійної допомоги для потреб загальноосвітніх
навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів м.Шепетівка», яка повідомила,
що даний проект рішення обговорювався на депутатських комісіях, зауважень та
доповнень не надходило.

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 записалося 2 депутати.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. з повідомленням про те, що в ст. 26
Закону України «Про освіту» прописано що засновник закладу освіти зобов'язаний
забезпечити утримання і розвиток навчального закладу, який вірений для засновника;
закликала підтримати проект рішення та повідомила, що на благодійні внески, які роблять
батьки і дійсно не можна зробити такі роботи, як встановлення вікон, ремонт підлоги на
коридорах; звернула увагу на пункт 5.6 саме поданого Порядку, в якому вказано - з метою
запобігання корупційним діям, при виконанні капітальних ремонтних робіт або придбання
обладнання та навчального приладдя, управління освіти Шепетівка ради повинно
надавати громадськості інформацію щодо обсягу бюджетного фінансування за
напрямками, які виділені конкретному навчальному закладу через 7 тижнів після
прийняття міського бюджету та через десять днів при внесенні до нього змін.
Міський голова Полодюк М.І. пояснив, що даний проект рішення знімає напругу щодо
примусу батьків здавати кошти.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. з повідомленням про рішення Ради
керівників навчальних закладів нашого міста - рекомендовано навчальним закладам
відмінити збір коштів з батьків у фонд розвитку шкіл; повідомив про зустріч з батьками
ЗОШ №8 та повідомив, що рішення, яке сьогодні винесено на розгляд не має актуальності.
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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
проти
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за

23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – 1, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської
ради від 18 травня 2017 року № 19 «Про Порядок прозорого отримання, використання та
обліку благодійної допомоги для потреб загальноосвітніх навчальних закладів та
дошкільних навчальних закладів м.Шепетівка»» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №45).
ХLVІІ.
СЛУХАЛИ: керуючого справами виконавчого комітету Рачука В.І. про внесення змін до
Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017-2019 роки,
який повідомив, що даний проект рішення обговорювався на депутатських комісіях,
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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за

24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до Програми підтримки діяльності
органів самоорганізації населення на 2017-2019 роки» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №46).
ХLVІІІ.
СЛУХАЛИ: керуючого справами виконавчого комітету Рачука В.І. 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», який повідомив, що даний
проект рішення обговорювався на депутатських комісіях, 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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за

26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «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»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №47).
ХLІХ.
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про угоду між Шепетівською
міською радою та Шепетівською районною радою, який повідомив, що даний проект
рішення обговорювався на засіданні профільної депутатської комісії, надійшли
доповнення щодо внесення суми коштів 11 тис.грн. на придбання вакцини проти сказу.
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 з доповненнями «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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
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
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
за

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – 1, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає, „відсутні” – 6.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про угоду між Шепетівською міською радою та
Шепетівською районною радою» прийняти як рішення сесії (додається рішення №48).
L.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Мазурець Н.М. про продаж земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки поляків
України.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що представники Шепетівського осередку
Спілки поляків України звернулися в суд, відповідно до вимог суду дане питання
включено в порядок денний LIII сесії міської ради ; зачитав вимогу державного виконавця
Міністерства юстиції України відділу примусового виконання рішень Управління
державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у
Хмельницькій області: « 1. На найближчій сесії Шепетівської міської ради, що
відбудеться 14.02.2019 року розглянути питання відносно продажу земельної ділянки
Шепетівському осередку Спілки поляків України та прийняти відповідне рішення з цього
питання.
2. За невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог Закону України «Про
виконавче провадження», у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про
відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання
неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання боржником на
вимогу виконавця декларації чи зазначення у декларації неправдивих відомостей або
неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця
проживання (перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а
також за неявку без поважних причин за викликом виконавця, винні особи несуть
відповідальність відповідно до закону».
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,
про зміни та доповнення до проекту рішення. На виступ записався 1 депутат.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В., який запропонував з даного питання
владі міста зустрітись з консулом, який курує Хмельницьку область (зараз знаходиться у
м.Вінниця), ініціювати дане питання та підписувати якісь документи про порозуміння, про
зобов'язання польської сторони щодо вкладення їх коштів, тобто надати нам гарантії, що
польська діаспора вложить кошти та в місті з’явиться польський культурний центр;
шукати інвесторів (можливо з інших європейських країн). Звернувся з проханням
підтримати поданий проект рішення.
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
за
2.
Бунечко Алла Вікторівна
за
3.
Верхогляд Михайло Іванович
утримався

4.
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5.
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
утримався
8.
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
утримався
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
утримався
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
утрималася
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
за
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
відсутній
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
утримався
26.
Шайнога Юрій Миколайович
відсутній
27.
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 6, „проти” – немає, „утримались” – 11+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2, „відсутні” – 8.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Шепетівському
осередку Спілки поляків України» відхилений, як такий, що не отримав необхідної
більшості голосів на підтримку під час голосування.
LІ.
Міський голова Полодюк М.І. перейшов до розгляду наступного питання та повідомив,
що проект рішення «Про внесення змін та доповнень в Додаток 5 до рішення XL сесії
міської ради VII скликання № 13 від 7 червня 2018 року «Про встановлення місцевих
податків та зборів на 2019 рік на території міста Шепетівка»» розглянуто та обговорено на
засіданні профільної депутатської комісії, надійшла пропозиція внести зміни, а саме:
- в п.1 замінити на ставку «…з 0,05 %...» на «…0,005% 0,005 %.
- п. 4 викласти в наступній редакції «Рішення набуває чинності згідно п.5 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»» .
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.
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6.
Глушківський Владислав Станіславович
за
7.
Кикоть Микола Юрійович
за
8.
Курганський Олександр Олексійович
за
9.
Липкань Анатолій Всеволодович
відсутній
10.
Літвін Юлія Віталіївна
за
11.
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
12.
Микитюк Тамара Миколаївна
за
13.
Одуд Богдан Михайлович
за
14.
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
15.
Потапова Галина Лук’янівна
відсутня
16.
Примак Віталій Олександрович
за
17.
Прохорчук Валентина Павлівна
за
18.
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
19.
Савчук Руслан Віталійович
відсутній
20.
Синюта Володимир Володимирович
не голосував
21.
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22.
Собчук Наталія Миколаївна
за
23.
Сорока Дмитро Леонідович
за
24.
Спеціальний Павло Андрійович
відсутній
25.
Холява Петро Ярославович
за
26.
Шайнога Юрій Миколайович
за
27.
Яковлева Наталія Василівна
відсутня
„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в
голосуванні” –2, „відсутні” – 7.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень в Додаток 5 до
рішення XL сесії міської ради VII скликання № 13 від 7 червня 2018 року «Про
встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік на території міста Шепетівка»»
прийняти як рішення сесії (додається рішення №49).
LІІ.
«Різне»
На виступ записалось 2 депутати міської ради і міський голова.
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Мазаєв В.В., який повідомив інформацію про
захворюваності на кір, в Україні – 13тис. чол., з них 7 тис. діте; в Шепетівці та районі – 36
випадків (29 – місто, 7- по району), про ситуацію з карантином по навчальних закладах.
Повідомив про профілактичні заходи, наголосив на потребі щеплень.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Полодюк М.І. з оголошенням та запрошенням депутатів на
заходи, які відбудуться в м.Шепетівка:
- 15 лютого 2019 року об 12.00 год у міському будинку культури відбудеться тематичний
вечір, присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- 17 лютого 2019 року об 14.00 год у міському парку культури та відпочинку відбудеться
святкування " Весна зиму проводжає, літо в гості закликає".
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. щодо здійснення контролю за роботою
комунальних підприємств (створення наглядової ради).
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що разом з фінансовим управлінням вивчають
питання моніторингу роботи міського господарства, буде підготовлений проект рішення
та винесений на обговорення депутатів міської ради .

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії і список бажаючих
виступити вичерпаний та оголосив LІІІ сесію міської ради VІІ скликання закритою.

Список присутніх, запрошених
на засіданні LІІІ сесії міської ради VII скликання
14 лютого 2019 року
1.

Матвійчук Віктор Леонідович

2.

Дворак Віктор Сергійович

3.

Мельник Вадим Олександрович

4.

Погребняк Ірина Леонідівна

- журналіст обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

5.

Захарець Алла Петрівна

- кореспондент газети «Шепетівський вісник»

6.

Петрик Катерина Ігорівна

- журналіст ТОВ ТРК «Like TV»

7.

Мазярчук Тетяна Миколаївна

- представник ТОВ ТРК «LikeTV»

8.

Шамшурін Олександр Васильович

- відеорепортер ТОВ ТРК «LikeTV»

9.

Сасюк Володимир Михайлович

- директор ДП «Шепетівський лісгосп»

10. Дячук Микола Миколайович
11. Ложкіна Марина Миколаївна

- начальник Шепетівського РСГУДСМС
- начальник 21 Державної пожежно-рятувальної
частини Головного управління Державної
служби з надзвичайних ситуацій України у
Хмельницькій області, майор служби цивільного
захисту
-заступник керівника Шепетівської місцевої
прокуратури, радник юстиції

депутат Хмельницької обласної ради
- голова громадської організації «Пласт» у

12. Лебідь Володимир Борисович

13. Кушнір Володимир Миколайович

14. Вітрук Лілія Володимирівна
«Льонокомбінату»

м.Шепетівка
- начальник сектору превенції Шепетівського
ВП ГУНП в Хмельницькій області
- заступник начальника сектору превенції
Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій
області
-

адвокат власника Рівненського

та власника фабрики мХмельницький
15. Остапчук Анатолій Анатолійович
- начальник АКІ
16. Ординська Валентина Миколаївна - начальник Шепетівського управління Головного
управління Державної фіскальної служби у
Хмельницькій області
17. Герасименко Олег Ігорович

- голова Ради ветеранів

Представники льонокомбінату – приблизно 150 чоловік.
Присутні мешканці міста – 15 чоловік.

