
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

ХLІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання 

 
 

08 серпня 2018 року               м. Шепетівка 

10.00 год                                                 велика зала засідань виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради 

 

Всього депутатів міської ради    – 34 чол. 
 

Присутніх на сесії депутатів      – 21 чол. 

         (список додається) 
 

В сесійній залі присутні заступники міського 

голови, начальники управлінь та відділів 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради, 

представники ЗМІ. 
 

 
 

Засідання ХLІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський 

голова Полодюк М.І.. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за 

допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні 21 

депутати міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання ХLІV 

(позачергової) сесії міської ради VІІ скликання відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання, які запропоновано розглянути на  

сесійному засіданні, депутатами опрацьовано на засіданнях постійних комісій, зокрема:  

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

2. Про надання одноразової допомоги. 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

3. Різне. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити за основу перелік питань порядку 

денного ХLІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція ставиться на 

голосування і приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Верхогляд Михайло Іванович за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Гетьман Василь Михайлович за 

6.   Глушківський Владислав Станіславович за 



 

 

„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає. 
 

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що вранці о 9.00 год. відбулося засідання 

депутатської комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, 

молодіжної політики та спорту та надав слово депутату міської ради Курганському  О.О. , 

який повідомив, що комісією обговорено проект рішення «Про внесення змін до рішення 

XL сесії міської ради VII скликання від 07 червня 2018 року № 3 «Про створення  

комунальної установи «Шепетівський міський інклюзивно-ресурсний центр Шепетівської 

міської ради Хмельницької області»» та вирішено запропонувати включити в порядок 

денний ХLІV (позачергової) сесії дане питання. 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував запропонував включити в перелік питань 

порядку денного питанням №3 проект рішення  «Про внесення змін до рішення XL сесії 

міської ради VII скликання від 07 червня 2018 року № 3 «Про створення  комунальної 

установи «Шепетівський міський інклюзивно-ресурсний центр Шепетівської міської ради 

Хмельницької області»» . 

 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити «в цілому» перелік питань порядку 

денного ХLІV (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання з внесеними доповненнями та 

зміненою нумерацією питань:  

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

2. Про надання одноразової допомоги. 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

3. Про внесення змін до рішення XL сесії міської ради VII скликання від 07 червня 2018 

року № 3 «Про створення  комунальної установи «Шепетівський міський інклюзивно-

ресурсний центр Шепетівської міської ради Хмельницької області»» 

Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти. 

4. Різне. 
 

Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

7.   Курганський Олександр Олексійович за 

8.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

9.   Мазаєв Володимир Васильович за 

10.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

11.   Одуд Богдан Михайлович за 

12.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

13.   Потапова Галина Лук’янівна за 

14.   Примак Віталій Олександрович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сорока Дмитро Леонідович за 

18.   Спеціальний Павло Андрійович за 

19.   Холява Петро Ярославович за 

20.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

21.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Верхогляд Михайло Іванович за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 



 
 

„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає. 
 

І. 
 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрищ В.О. про внесення змін до бюджету 

міста на 2018 рік, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської комісії, на якій надійшли зміни. 

 

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. 
 

 

На запитання записалось 3 депутати міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. щодо ремонту вулиці Героїв 

Небесної Сотні та попросив надати пояснення, чому вона виключена зі списку вулиць, які 

плануються ремонтувати. 

Міський голова Полодюк М.І. надав пояснення, що з 06 квітня 2018 року були закладені 

кошти на ремонт в сумі 12 млн.грн. на поточний суцільний ремонт частини вулиці 

Старокостянтинівське шосе і частини вулиці Героїв Небесної Сотні. В зв’язку з тим, що 

сума перевисила 135 тис.євро, було продовжено конкурс майже на 2 місяці, як 

міжнародний. Конкурс  мав завершитись в середині червня, але він визнаний таким, що не 

відбувся у зв’язку з тим, що з 4 учасників тільки 1 вірно подав документи. Конкурс провели 

повторно, але від одного з учасників надходили скарги через Антимонопольний комітет 

щодо виставлення неправомірних вимог. Процедура була затримана, в результаті цього 

ремонт по вулиці Героїв Небесної Сотні система Прозорро електронний аукціон перенесла 

на початок вересня, по вулиці Старокостянтинівське шосе – на кінець вересня-початок 

жовтня. Враховуючи це, на минулій сесії кошти були розподілені. У зв’язку з загрозою 

зриву опалювального сезону, було прийнято рішення встановити котельні на 

Шепетівську загальноосвітню школу І-ІII ступенів №1 ім. М.Островського та Шепетівську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4, також 1 млн 600 тис. грн.. виділено на поточний 

ямковий ремонт. Було проведено засідання виконавчого комітету. В результаті детального 

вивчення питання фінансування, був наданий висновок про необхідність проведення дій 

через систему Прозорро, а проводити конкурс восени не є раціональним. Тому було 

вирішено звернутися до сесії міської ради із пропозицією перерозподілу суми в розмірі 4 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Гетьман Василь Михайлович за 

6.   Глушківський Владислав Станіславович за 

7.   Курганський Олександр Олексійович за 

8.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

9.   Мазаєв Володимир Васильович за 

10.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

11.   Одуд Богдан Михайлович за 

12.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

13.   Потапова Галина Лук’янівна за 

14.   Примак Віталій Олександрович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сорока Дмитро Леонідович за 

18.   Спеціальний Павло Андрійович за 

19.   Холява Петро Ярославович за 

20.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

21.   Яковлева Наталія Василівна за 



млн 700 тис.грн., яку розділити на 3 частини і зробити 3 окремі ділянки суцільним 

покриттям.  

 

Депутат міської ради Спеціальний П.А.  уточнив, що планувалось витратити 12 млн.грн. на 

виконання ремонтних дорожніх робіт та попросив надати інформацію стосовно залишку 

суми. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. пояснив, що всі кошти розподілені на 

поточний ремонт дорожнього покриття, грейдерування і лише 3 млн 200 тис.грн витрачено 

на інші цілі – придбання котелень. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Шайнога Ю.М., керівник Шепетівського РЕП надав 

пояснення, що для того, щоб збільшити площу капітального покриття, було вирішено 

зробити ямковий ремонт власними коштами, що зменшує суму, яка направляється на 

капітальний ремонт.  

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. з запитанням чи буде визначено 

відповідального  за несвоєчасність і неповноту виконання рішень по ремонту доріг. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. з запитанням чому в п.3 прописано 

«Додатки 2,3,6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. пояснив, що всі рішення прописуються 

згідно затвердженої затвердженої Кабінетом Міністрів України форми бюджету. 

 

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. 

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про зміни в додатку 6, зокрема 

змінити: «Капітальний ремонт покриття частини вул. 400-річчя Шепетівки в м.Шепетівка 

Хмельницькою» на «Капітальний ремонт покриття вул. 400-річчя Шепетівки в м.Шепетівка 

Хмельницькою». 

 

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.   Верхогляд Михайло Іванович за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Гетьман Василь Михайлович за 

6.   Глушківський Владислав Станіславович за 

7.   Курганський Олександр Олексійович за 

8.   Липкань Анатолій Всеволодович утримався 

9.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

10.   Мазаєв Володимир Васильович за 

11.   Одуд Богдан Михайлович за 

12.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

13.   Потапова Галина Лук’янівна за 

14.   Примак Віталій Олександрович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сорока Дмитро Леонідович за 



 

„За”– 20+1, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в голосуванні” – немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 
 

ІІ. 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про надання одноразової 

допомоги, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

„За”– 21+1, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 

немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання одноразової допомоги» прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №2). 
 

ІІІ. 

СЛУХАЛИ: Юриста управління освіти Грейман І.В. про внесення змін до рішення XL сесії 

міської ради VII скликання від 07 червня 2018 року № 3 «Про створення  комунальної 

18.   Спеціальний Павло Андрійович за 

19.   Холява Петро Ярославович за 

20.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

21.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Верхогляд Михайло Іванович за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Гетьман Василь Михайлович за 

6.   Глушківський Владислав Станіславович за 

7.   Курганський Олександр Олексійович за 

8.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

9.   Мазаєв Володимир Васильович за 

10.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

11.   Одуд Богдан Михайлович за 

12.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

13.   Потапова Галина Лук’янівна за 

14.   Примак Віталій Олександрович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сорока Дмитро Леонідович за 

18.   Спеціальний Павло Андрійович за 

19.   Холява Петро Ярославович за 

20.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

21.   Яковлева Наталія Василівна за 



установи «Шепетівський міський інклюзивно-ресурсний центр Шепетівської міської ради 

Хмельницької області»»,  яка повідомила, що проект рішення розглядався на засіданні 

профільної 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

„За”– 21+1, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 

немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення XL сесії міської ради 

VII скликання від 07 червня 2018 року № 3 «Про створення  комунальної установи 

«Шепетівський міський інклюзивно-ресурсний центр Шепетівської міської ради 

Хмельницької області»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №3). 

 

IV. 

 «Різне» 
 

 

На виступи записалось 2 депутати міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Прохорчук В.П. з проханням завершити проекти по 

Громадському бюджету до кінця поточного року, оскільки вони повинні бути реалізовані 

протягом року та внести зміни до Програми “Громадський бюджет міста Шепетівки на 

2018-2020 роки” і  замінити голову комісії. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Верхогляд Михайло Іванович за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Гетьман Василь Михайлович за 

6.   Глушківський Владислав Станіславович за 

7.   Курганський Олександр Олексійович за 

8.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

9.   Мазаєв Володимир Васильович за 

10.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

11.   Одуд Богдан Михайлович за 

12.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

13.   Потапова Галина Лук’янівна за 

14.   Примак Віталій Олександрович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сорока Дмитро Леонідович за 

18.   Спеціальний Павло Андрійович за 

19.   Холява Петро Ярославович за 

20.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

21.   Яковлева Наталія Василівна за 



ВИСТУПИЛИ: Начальник управління економічного розвитку Гринь О.М. пояснив, що 

Програма про громадський бюджет затверджено 31 січня 2017 року, проектом рішення, 

який виносився на розгляд сесії передбачалось, що персональний склад Комісії 

затверджується розпорядженням міського голови. До складу Комісії входять не менше 9 

членів з числа представників громадськості, представників виконавчих органів міської 

ради, головою Комісії призначається перший заступник міського голови. За наполяганням 

депутатського корпусу, саме рішення викладено в іншій редакції - персональний склад 

Комісії затверджується рішенням міської ради за поданням міського голови.  Пояснив, що 

на першому засідання Комісія обрала головою Косуху С.П. 

Міський голова Полодюк М.І. зауважив, що на наступному тижні буде зібрано круглий 

стіл, на якому будуть присутні зацікавлені депутати, працівники органів виконавчої влади, 

члени Комісії, буде проведено обговорення та пошук виходу з ситуації. 

 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово для депутата міської ради Сороки Д.Л., який 

звернувся щодо написання алгоритму дій виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

про визначення балансоутримувача мосту по вулиці Судилківська. 

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що дане питання вже опрацьовано, міст 

знаходиться у власності територіальної громади. Поінформував, що на минулому тижні 

після провалення асфальтного покриття, проведено ремонтні роботи, але ситуація 

залишається критичною. Проведено переговори з Київським науково-дослідним інститутом 

містобудування, для виготовлення паспорту на даний міст та надання експертного 

висновку, який дасть можливість його фінансування, необхідно 196 тис.грн. станом на 

сьогоднішню дату.  

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих 

виступити вичерпаний та оголосив ХLІV (позачергову) сесію міської ради VІІ скликання 

закритою. 

 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                             Полодюк М.І. 

 

 

 

 

  



Список  

депутатів присутніх на засіданні ХLІV (позачергової) сесії міської ради VII скликання  

08 серпня 2018 року 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1 Биков Віталій Петрович Позафракційний 

 2  Верхогляд Михайло Іванович ВО «Свобода» 

 3  Веселкова Галина Петрівна Радикальна партія Олега Ляшка 

 4  Герасимчук Тамара Миколаївна Позапартійна 

 5 
Гетьман Василь Михайлович Політичнапартія «Об’єднання 

«Самопоміч» 

 6 Глушківський Владислав Станіславович Безпартійний 

 7 Курганський Олександр Олексійович АграрнапартіяУкраїни 

 8 Липкань Анатолій Всеволодович Безпартійний 

 9 Мазаєв Володимир Васильович Аграрна партіяУкраїни 

 10 
Микитюк Тамара Миколаївна Політична партія «За конкретні 

справи» 

 11 Одуд Богдан Михайлович ВО «Свобода» 

 12 Пісарцов Дмитро Валерійович ВО «Свобода» 

 13 Потапова Галина Лук’янівна АграрнапартіяУкраїни 

 14 
 Примак Віталій Олександрович Політичнапартія «Об’єднання 

«Самопоміч» 

 15 Прохорчук Валентина Павлівна ВО «Батьківщина» 

 16 
Синюта Володимир Володимирович Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

 17 Сорока Дмитро Леонідович АграрнапартіяУкраїни 

 18  Спеціальний Павло Андрійович Радикальна партія Олега Ляшка 

 19  Холява Петро Ярославович ВО «Свобода» 

 20  Шайнога Юрій Миколайович  Аграрна партіяУкраїни 

 21  Яковлева Наталія Василівна Безпартійна 


