
 

 

 

Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

LVІ сесії міської ради VІІ скликання 

 

25 квітня 2019 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) 
 

Запрошених                                  –  6 чол. 

         (список додається)  
 

В сесійній залі присутні заступники міського 

голови, начальники управлінь та відділів 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради, 

представники ЗМІ, мешканці міста. 
 

 
 

Засідання LVІ сесії  міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський голова 

Полодюк М.І.. 
 

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

автоматизованій системі; після реєстрації повідомив, що присутній21 депутат міської 

радиі міський голова. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання порядку денного підготовленні 

відповідно до норм чинного законодавства,розглянуті та опрацьовані депутатами на 

засіданнях постійних комісій. 
 

Міський голова Полодюк М.І. оголосив засідання LVІ сесії  міської ради VІІ скликання 

відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово секретарю міської ради Кикотю М.Ю., який 

зачитав листи-відповіді на звернення депутатів Шепетівської міської ради щодо 

порушення прав працівників відокремленого підрозділу «Локомотивне депо ст. 

Шепетівка»: 

- Комітет з питань транспорту звернувся до АТ «Укрзалізниця» з проханням детально 

вивчити та проаналізувати економічну, організаційну та технічну доцільність ліквідації 

локомотивного депо Шепетівка та звільнення працівників; 

- Депутатська фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" Верховної Ради 

України звернулася до прем’єр-міністра Гройсмана В.Б., міністра інфраструктури України 

Омеляна В.В., уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Денисової Л.Л. з 

проханням межах компетенції розглянути зазначене звернення, здійснити перевірку 

наведених заявниками фактів та вжити відповідних заходів реагування; 



- Депутатська фракція політичної партії «Народний фронт» Верховної Ради України 

звернулася до голови правління АТ «Укрзалізниця» Кравцова Є.П. щодо розгляду 

звернення та надання інформації у визначений законом термін. 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що на звернення депутатів Шепетівської 

міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до статті 22 Закону України 

"Про теплопостачання" відповідей поки немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на депутатських комісіях опрацьовані 26 

питань порядку денного та 3 додаткових питання («Про втрату чинності рішення XVI сесії 

міської ради 24 скликання від 19.05.2004 р. № 50 «Про затвердження Положення про 

порядок формування та використання цільового фонду Шепетівської міської ради для 

спорудження пам’ятника Т.Шевченку»», «Про передачу на баланс ШКПВКГ 

водопровідної мережі від вул.Пліщинська до житлового масиву «Сонячний»»,                        

«Про укладення угоди між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною 

радою»), які виникли в процесі обговорення та потребують термінового вирішення; 

запропонував затвердити «за основу» перелік питань порядку денного LVІ сесії  міської 

ради VІІ скликання: 
1. Про затвердження міської Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню м. Шепетівки на 2019 - 2021 роки. 

Доповідає: Бузиль В.А. – директор Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

2. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м.Шепетівки на 2019 рік. 
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління 

економічного розвитку 

3. Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки». 
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління 

економічного розвитку 

4. Про встановлення пам’ятних знаків та затвердження Положення про порядок формування та 

використання цільового фонду Шепетівської міської ради для встановлення пам’ятного знаку 
«Героям Майдану». 

Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 

5. Про внесення доповнень в додаток до Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням ХХVІI сесії міської ради VІІ скликання від 26 жовтня 2017 року №29 

«Про затвердження Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки». 

Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління житлово-
комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

6. Про внесення змін в Додаток 6 до міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки, 

затвердженої рішенням ХI сесії міської ради V скликання №9 від 21 грудня 2006 року «Про 
затвердження міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки». 

Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин 

7. Про затвердження Програми медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення 

м.Шепетівки  на 2019 – 2021 роки». 

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

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового управління 

9. Про надання дозволу відділу культури Шепетівської міської ради на  списання основних 
засобів. 

Доповідає: Джус С.М. – начальник відділу культури 

10. Про придбання 52/100 частки секції № 304 в гуртожитку за адресою вул. Залізнична, 53А м. 
Шепетівка. 

Доповідає: Вержбицька А.Ю. - головний спеціаліст з  

житлових питань – юрисконсульт управління  



житлово-комунального господарства та з питань  

регулювання земельних відносин  
11. Про припинення права користування земельними ділянками згідно із ст.141 Земельного 

кодексу України. 

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

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

12. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Яремчуку Дмитру 
Миколайовичу. 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-
комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

13. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Товариству з обмеженою 
відповідальністю «АНТЕГРУП». 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин 

14. Про надання згоди на поділ земельних ділянок комунальної власності 

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

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вулиці Островського, 6-А. 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-
комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно із ст. 124 Земельного кодексу України 

(оренда). 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-
комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин 

18. Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

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

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
19. Про 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 житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

20. 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 житлово-
комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

21. 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 житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України 

Крисіну Павлу Анатолійовичу 
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
23. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст.33 Закону України «Про 

оренду землі». 

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

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
24. 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 

25. Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель 

та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території міста Шепетівки. 
Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
26. Про продаж земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки поляків України 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-
комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

27. Різне. 

Пропозиція ставиться на голосування і приймається 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович відсутній 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович відсутній 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 



 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна  за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна  за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – немає„відсутні” – 2. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував додаткові питання розглянути перед 

питанням «Різне» переліку питань, який розглядалися на засіданнях депутатських комісій, 

а саме №27 «Про втрату чинності рішення XVI сесії міської ради 24 скликання від 

19.05.2004 р. № 50 «Про затвердження Положення про порядок формування та 

використання цільового фонду Шепетівської міської ради для спорудження пам’ятника 

Т.Шевченку»», №28 «Про передачу на баланс ШКПВКГ водопровідної мережі від 

вул.Пліщинська до житлового масиву «Сонячний»», №29 «Про укладення угоди між 

Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою» та №30 «Різне». 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть заперечення до 

доповнень. Немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - затвердити                             

«в цілому» перелік питань порядку денного LVІ сесії міської ради VІІ скликання з 

внесеними доповненнями: 

1.Про затвердження міської Програми правової освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню м. Шепетівки на 2019 - 2021 роки. 

Доповідає: Бузиль В.А. – директор Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

2. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м.Шепетівки на 2019 

рік. 

Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління 

економічного розвитку 

3. Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 

роки». 

Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління 

економічного розвитку 

4. Про встановлення пам’ятних знаків та затвердження Положення про порядок 

формування та використання цільового фонду Шепетівської міської ради для 

встановлення пам’ятного знаку «Героям Майдану». 

Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 

5. Про внесення доповнень в додаток до Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-

2022 роки, затвердженої рішенням ХХVІI сесії міської ради VІІ скликання від 26 жовтня 

2017 року №29 «Про затвердження Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 

роки». 

Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

6. Про внесення змін в Додаток 6 до міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки, 

затвердженої рішенням ХI сесії міської ради V скликання №9 від 21 грудня 2006 року 

«Про затвердження міської Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки». 



Доповідає: Цвіркун П. І. - начальник управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

7. Про затвердження Програми медико-соціального забезпечення пільгових категорій 

населення м.Шепетівки  на 2019 – 2021 роки». 

Доповідає: Дрищ В. О.- начальник фінансового 

управління 

8. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

9. Про надання дозволу відділу культури Шепетівської міської ради на  списання 

основних засобів. 

Доповідає: Джус С.М. – начальник відділу культури 

10. Про придбання 52/100 частки секції № 304 в гуртожитку за адресою вул. 

Залізнична, 53А м. Шепетівка. 

Доповідає: Вержбицька А.Ю. - головний спеціаліст з  

житлових питань – юрисконсульт управління  

житлово-комунального господарства та з питань  

регулювання земельних відносин  

11. Про припинення права користування земельними ділянками згідно із ст.141 

Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

12. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Яремчуку Дмитру 

Миколайовичу. 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

13. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Товариству з 

обмеженою відповідальністю «АНТЕГРУП». 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

14. Про надання згоди на поділ земельних ділянок комунальної власності 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вулиці Островського, 6-А. 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно із ст. 124 Земельного 

кодексу України (оренда). 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 



житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

18. Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

19. Про 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 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

20. 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 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

21. 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 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 

зміною цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного 

кодексу України Крисіну Павлу Анатолійовичу 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

23. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст.33 Закону України 

«Про оренду землі». 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

24. 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 



25. Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки 

земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території 

міста Шепетівки. 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

26. Про продаж земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки поляків України 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

27. Про втрату чинності рішення XVI сесії міської ради 24 скликання від 19.05.2004 р. 

№ 50 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання 

цільового фонду Шепетівської міської ради для спорудження пам’ятника Т.Шевченку»   

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

28. Про передачу на баланс ШКПВКГ водопровідної мережі від вул.Пліщинська до 

житлового масиву «Сонячний». 

Доповідає: Цвіркун П.І.– начальник управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

29. Про укладення угоди між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною 

радою 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

30. Різне. 

Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович відсутній 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна  за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна  за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – 1. 
 



Міський голова Полодюк М.І. перейшов до розгляду питань порядку денного. 
 

І. 

СЛУХАЛИ: начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Школьнік Ю.С.про затвердження міської 

Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню м. 

Шепетівки на 2019 - 2021 роки, 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 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 відсутній 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна  за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна  за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження міської Програми правової освіти 

та надання безоплатної правової допомоги населенню м. Шепетівки на 2019 - 2021 роки» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 
 

ІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвиткуГриня О.М. про затвердження 

Програми соціально-економічного розвитку м.Шепетівки на 2019 рік, який повідомив, що 

проект рішення розглянутий на засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень не 

надходило, були пропозиції виправити технічні помилки в тексті 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. 

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 відсутній 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна  за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна  за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного 

розвитку м.Шепетівки на 2019 рік» прийняти як рішення сесії (додається рішення №2). 
 

ІІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника управління економічного розвиткуГриня 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, на яких було внесено 

зміни, зокрема в п.п. 6.3.3. – змінена кошторисна вартість об’єкту Громадського бюджету 

по вул.Героїв Чорнобиля, 2Б на 271823 тис.грн., відповідно змінюються всі суми в зв'язку 

з збільшенням вартості кошторисної вартості по цьому об'єкту та в п.1 рішення цифра 

«1041,1» змінюється на «1047,6». 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. Записалося 2 депутати (Волоткевич І.В. – помилково). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. щодо інформаційного наповнення 

сторінки на офіційному сайті міської ради про хід виконання проектів Громадського 

бюджету. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що вся інформація по коштах буде розміщена на 

сайті як тільки будуть завершені проекти Громадського бюджету, а про ту роботу яка вже 

виконана інформація є на сайті з фотографіями. 
 



Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити. 

На виступ записався 1 депутат. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. запропонував пропустити голосування 

за проекти на 2020 рік, завершити проекти прийняті в 2018 році та 2019 році, щоб не 

накопичувати нереалізовані проекти. 
 

Начальник управління економічного розвиткуГринь О.М. повідомив, що механізм вже 

запущений, бо згідно діючого Положення про Громадський бюджет визначено спосіб 

подання пропозицій з 01 квітня. Запропонував відтермінувати реалізацію проектів, так як 

переможців затверджує сесія міської ради (вересень-жовтень). Інформував про те, що 

зміни до Положення про Громадський бюджет готує комісія з питань громадського 

бюджету, якщо комісія до 30 травня ( це термін закінчення подачі проектів) подасть на 

розгляд міської ради відповідні зміни до Програми і положення, тоді це можливо 

реалізувати. 
 

Депутат міської ради Примак В.О. запитав щодо виконання 10-ти проектів. 
 

Начальник управління економічного розвиткуГринь О.М.відповів, що при належному 

наповнюванні міського бюджету будуть реалізовані проекти. 
 

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 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович не голосував 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна  за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна не голосувала 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 3„відсутні” – немає. 
 



ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет  

міста Шепетівки на 2018-2020 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №3). 
 

ІV. 
 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови Стасюк Н.В. про встановлення пам’ятних знаків 

та затвердження Положення про порядок формування та використання цільового фонду 

Шепетівської міської ради для встановлення пам’ятного знаку «Героям Майдану», 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 запитання 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна  за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про встановлення пам’ятних знаків та затвердження 

Положення про порядок формування та використання цільового фонду Шепетівської 

міської ради для встановлення пам’ятного знаку «Героям Майдану»» прийняти як рішення 

сесії (додається рішення №4). 
 

V. 
 

СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення доповнень в додаток до 

Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 

ХХVІI сесії міської ради VІІ скликання від 26 жовтня 2017 року №29 «Про затвердження 



Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки», який повідомив, що проект 

рішення розглянутий на засіданнях депутатських комісій, зауважень не надходило; проте 

після того як зв’язалися з потенційним проектантом, який готує проект Договору є 

пропозиція внести доповнення в п.25 Програми – п.1 «Розроблення Схеми санітарного 

очищення території міста Шепетівки» вказати 170 тис.грн., п.2 «Стратегічно-екологічна 

оцінка Схеми санітарного очищення території міста Шепетівки» - 150 тис. грн. і в цілому 

на розроблення, погодження та затвердження – 320 тис.грн. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до 

доповідача. На питання записалося 1 депутат. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. з запитанням про потребу в Схемі 

санітарного очищення території міста Шепетівки. 
 

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин Цвіркун П.І. відповів, що дана схема розробляється на 

виконаннярішення LIII сесії міської ради VII скликання № 43 від 14.02.2019 р.                                    

«Про розробку Схеми санітарного очищення території міста Шепетівки Хмельницької 

області», Схема - це є документ державного планування міського рівня. 
 

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 з внесеними змінами та 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 не голосувала 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна утрималася 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2 „відсутні” – немає. 
 



ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення доповнень в додаток до Програми 

благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХVІI сесії 

міської ради VІІ скликання від 26 жовтня 2017 року №29 «Про затвердження Програми 

благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки»» прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №5). 
 

VІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення змін в Додаток 6 до міської 

Програми «Питна вода» на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням ХI сесії міської ради V 

скликання №9 від 21 грудня 2006 року «Про затвердження міської Програми «Питна 

вода» на 2006-2020 роки», який повідомив, що проект рішення розглянутий на засіданнях 

депутатських комісій, зауважень та доповнень не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змінв Додаток 6 до міської Програми 

«Питна вода» на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням ХI сесії міської ради V 

скликання №9 від 21грудня 2006 року «Про затвердження міської Програми «Питна вода» 

на 2006-2020 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №6). 
 

VІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про затвердження Програми 



медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення м.Шепетівки  на 2019 – 

2021 роки», який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило, є пропозиція фінансового 

управління доповнити розділ ІІІ Програми. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. На питання записався 1 депутат. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо плану виділення 

коштів на 2019 рік – 2097897 грн.. 
 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. відповів, що це не планування, а така сума 

необхідна для фінансування даної Програми, після внесених змін до Бюджетного 

законодавства фінансування лікарських засобів пільгових категорій населення 

відбувається з міського бюджету.  
 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. запитала кому підпорядковується КНП 

«Шепетівський міський ЦПМСД». 
 

Міський голова Полодюк М.І. відповів, що даний підрозділ підпорядкований заступнику 

міського голови з гуманітарних питань, фінансується з міського бюджету, тому за 

фінансові питання відповідає фінансове управління міської ради. 
 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. запропонувала заступнику міського голови з 

гуманітарних питань підготувати інформацію про стан КНП «Шепетівський міський 

ЦПМСД», а саме що зроблено з моменту відкриття Центру, скільки було відвідувачів. 
 

Міський голова Полодюк М.І. відповів, що інформація буде надана та запросив на 

екскурсію по ЦПМСД перед засіданнями депутатських комісій. 
 

Депутат міської ради Курганський О.О. зауважив на помилці – розбіжність в сумах.(Дрищ 

В.О. – повідомив, що правильною є – 2097897). 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити. 

На виступ записався 1 депутат. 
 

ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Потапова Г.Л. з запитанням чи є Програма 

забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що є доповнення до проекту рішення та 

поставив на голосування пропозицію - прийняти проект рішення «за основу» рішення 

сесії. Пропозиція приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна утрималася 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 



 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – немає„відсутні” – немає. 
 

Дрищ В.О. запропонував в другий абзац розділу ІІІ Програми внести доповнення – після 
слів «…буде здійснюватися» прописати «…виконавчим комітетом Шепетівської міської 
ради на підставі поданих відповідних підтверджуючих документів, перевірених і 
завірених......далі по тексту». 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

рішення з змінами і технічною правкою по сумі «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  Веселкова Галина Петрівна утрималася 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна не голосувала 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми медико-соціального 

забезпечення пільгових категорій населення м.Шепетівки на 2019 – 2021 роки»» прийняти 

як рішення сесії (додається рішення №7). 
 

VІІІ. 
 

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, до якого додана основна пояснююча записка і додаткова 

пояснююча записка, матеріали якої виникли в ході обговорення проекту. 
 



Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. На питання записався 1 депутат. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо повторного 

виділення коштів на ремонт автомобіля Lanоs. 
 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. відповів, що «ремонт автомобіля Lanоs» - 

45850 грн. проголосовано на попередній сесії, а у вказаному депутатом додатку зазначена 

сума по наростаючому підсумку, в пояснюючій записці до проекту рішення прописано на 

що виділяютьсякошти сесією. 
 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. запитала щодо суми 198 тис.грн. на придбання 

основних засобів «Первинна медична допомога». 
 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. відповів, що кошти виділені в лютому 

місяці на придбання електронного аналізатору крові.  

130 тис.грн. виділяються на придбання будівлі під міськийЦПМСД в мікрорайоні 

«Шанхай». 
 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. звернулася з запитанням щодо комісії, яка виїзджала 

на огляд даної будівлі. 
 

Депутат міської ради Курганський О.О. повідомив, що разом із заступником міського 

голови та керівником Шепетівського міського ЦПМСД було оглянуто вказану будівлю. 
 

Міський голова Полодюк М.І. інформував, що наступного разу були міський голова, 

заступник міського голови, керівник Шепетівського міського ЦПМСД, начальник 

фінансового управління, архітектор та будівельник. 
 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. зауважила,що зі зміною Президента можлива 

реформа, запропонувала почекати та не виділяти поки кошти на ПМСД, а ці кошти 

виділити на купівлю катафалку. 
 

Міський голова Полодюк М.І. надав пояснення: мешканці мікрорайону Косецький 

багаторазово зверталися з проханням встановити аптеку та пункт надання медичної 

допомоги; надав розгорнуту інформацію про будівлю та процедуру з оформленням 

документів. Наголосив, що питання обговорювалося на засіданні депутатських комісій, де 

заперечень та зауважень не виникало. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити. 

На виступ записався 1 депутат. 
 

ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Потапова Г.Л. з пропозицією змінити Програму 

забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів на Програму розвитку 

житлово-комунального господарства. 
 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. пояснив, що коли виділяють кошти то 

вказують назву заходу на який виділяють кошти, а назву програм зазначено в іншому 

додатку. 
 

Депутат міської ради Потапова Г.Л. повідомила, що має рішення і в Програмі розвитку 

житлово-комунального господарства немає «забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів». 
 

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин Цвіркун П.І. пояснив, що були внесені зміни і повідомив, що надасть 

копію відповідного рішення. 
 



Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити. 

На виступ записалося 2 депутати.  
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. запевнила присутніх на 100% у тому, 

що відділення амбулаторії на «Шанхаї» потрібне та про незворотність медичної реформи, 

але запропонувала довивчити питання щодо купівлі приміщення, тому як невідомо чи 

буде добрим місце для роботи даного об’єкту та розглянути пропозицію – взяти 

приміщення в оренду. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. звернула увагу на те, що все-таки 

реформа буде продовжуватися і ми маємо розбудовувати далі наше місто, наголосила на 

хорошому розміщенні будівлі для мешканців та висловила власну думку щодо оренди та 

підтримала пропозицію – придбати будівлю, облаштувати її під ЦПМСД, звернулась до 

депутатів міської ради з проханням підтримати дане питання. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що для того щоб брати приміщення в оренду, 

воно має бути спеціалізовано обладнане, амбулаторії робляться до типових вимог, тому 

жоден житловий будинок в названому районі не підходить на приміщення ПМСД. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що є зміни та доповнення до проекту 

рішення,поставив на голосування пропозицію - прийняти проект рішення «за основу» 

рішення сесії. Пропозиція приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна  за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає„відсутні” – немає. 
 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про зміни які пропонується 

внести в проект рішення: 

- виділення коштів на виготовлення документації в частині графічної схеми 

упродовж водоводу, які були робозпочаті в минулому році; 

- 9 тис.грн. виконавчому комітету для модернізації комп'ютерів (закупівля 

комплектуючих для підсилення апаратури) 

- 10194 грн. Шепетівській ЦРЛ на придбання вакцини від сказу для людей від укусів 

собак. 



- 15 тис.грн. КП «Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-
каналізаційного господарства» для купівлі насосу на КНС по вул. Дорошенка, 2Б. 

 

Депутат міської ради Потапова Г.Л. (після того як їй надали зміни до Програми 

реформування житлово-комунального господарства і поясненння щодо назви 

функціональної класифікації, що затверджена Міністерством фінансів) внесла пропозицію 

в Додатку 3 по коду 0216015 записати «експертне обстеження ліфтів». 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав начальника управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. чи вплине така 

зміна на виконання робіт. Цвіркун П.І. повідомив при такій зміні не будуть виділятися 

кошти, капітальний ремонт не буде проводитися і ліфти по просп. Миру, 14 стоятимуть. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата Потапової 

Г.Л. –внести зміни в Додатку 3 по коду 0216015 - записати «експертне обстеження 

ліфтів». 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  за 

 4  Веселкова Галина Петрівна  за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович  за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  не голосував 

 7  Глушківський Владислав Станіславович утримався 

 8  Кикоть Микола Юрійович утримався 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна утрималася 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович не голосував 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна не голосувала 

 17  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 14, „проти” – немає, „утримались” – 3+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 4„відсутні” – немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

рішення з 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 



 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №8). 
 

ІХ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника відділу культури Джус С.М. про надання дозволу відділу 

культури Шепетівської міської ради на списання основних засобів, яка повідомила, що 

проект рішення розглянутий на засіданнях 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна не голосувала 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 



 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу відділу культури Шепетівської 

міської ради на  списання основних засобів» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№9). 
 

Х. 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста з житлових питань – юрисконсульта управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

Вержбицьку А.Ю. про придбання 52/100 частки секції № 304 в гуртожитку за адресою 

вул. Залізнична, 53А м. Шепетівка, яка повідомила, що проект рішення розглянутий на 

засіданнях депутатських комісій, зауважень та не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. На питання записалося 3 депутати (Примак В.О., Глушківський В.С. – 

помилково). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням якій дитині купується 

житло. 
 

Головний спеціаліст з житлових питань – юрисконсульт управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин Вержбицька 

А.Ю.відповіла, що житло купується не конкретно якійсь дитині, спочатку купується, а 

потім спільно з службою у справах дітей буде розглядатись та надаватися дітям, які стоять 

на черзі ( 20 сиріт). 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, 

про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення 

сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

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

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 



 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про придбання 52/100 частки секції № 304 в 

гуртожитку за адресою вул. Залізнична, 53А м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №10). 
 

ХІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про припинення права користування земельними ділянками 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельними 

ділянками згідно із ст.141 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №11). 



ХІІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки 

Яремчуку Дмитру Миколайовичу, 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 не голосувала 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої 

земельної ділянки Яремчуку Дмитру Миколайовичу» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №12). 
 

ХІІІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АНТЕГРУП», 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 не голосувала 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої 

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «АНТЕГРУП»» прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №13). 
 

ХІV. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про надання згоди на поділ земельних ділянок комунальної 

власності, 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. На питання записалося 3 депутати (Курганський О.О., Шайнога Ю.М. – 

помилково, Примак В.О. уточнив за розташування земельної ділянки та повідомив, що 

питань немає). 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, 

про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення 

сесії. 
 



Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

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

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельних ділянок 

комунальної власності» прийняти як рішення сесії (додається рішення №14). 
 

ХV. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Островського, 6-А, яка повідомила, що 

проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, на якій були 

зауваження та пропозиції. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. пояснив, що об’єкт не зданий в експлуатацію, проте 

право власності на об’єкт нерухомого майна зареєстровано, тому пропозицією профільної 

комісії було –даний проект рішення зняти з розгляду. 
 

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 депутатської комісії– даний проект рішення зняти з розгляду. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - проект рішення 

зняти з розгляду. Пропозиція приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 



 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Островського, 6-А» 

зняти з розгляду. 
 

ХVІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно із ст. 

124 Земельного кодексу України (оренда), 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 



 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)» прийняти як рішення 

сесії (додається рішення №15). 
 

ХVІІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, 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 не голосувала 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 



 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№16). 
 

ХVIIІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин  

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії, зауважень не надходило, проте є пропозиція доповнити проект 

рішення п.3 « Продовжити термін дії пп. 1.2 п. 1 рішення ХХХVІІІ сесії міської ради VII 

скликання від 05 квітня 2018 року № 24 «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»                            

до 31 грудня 2019 року:- Скоцькому Артуру Сергійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) по вул. Григорія Верьовки, 6 орієнтовною площею земельної ділянки 1000 кв. м 

із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності», п.3 

проекту рішення стає п.4. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

рішення «за основу»  рішення сесії. Пропозиція приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – 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 з внесеним додатково пунктом 3 та 

зміненою нумерацією пунктів «в цілому» як рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

рішення з внесеним додатково пунктом 3 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продовження терміну дії дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 

121 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №17). 
 

ХІХ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна не голосувала 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №18). 
 

ХХ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. 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, на якій були 

зауваження та запропоновано – п.п. 1.1. «Розглянувши клопотання, дозволити розробити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України: Швецю Сергію Миколайовичу для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Українській, 106-К орієнтовною площею земельної ділянки 30 кв. м із земель 

житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності» – відкласти 

на довивчення, п.п. 1.2.«Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України: Кирильчук Галині Степанівні для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Героїв Небесної Сотні, 136 орієнтовною площею земельної ділянки 1600 кв. м із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності»–

зняти з розгляду, у зв’язку з тим, що заявник відкликав написану заяву про розгляд на 

сесії даного питання, п.п. 1.3. – «Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України: Заболотній Ганні Іванівні для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Героїв Небесної Сотні, 136-В орієнтовною площею земельної ділянки 700 кв. м із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності» - 

відмовити, у зв’язку з невідповідністю містобудівній документації, а саме відповідно до 



Плану зонування територій м.Шепетівка, затвердженого рішенням ХХІІІ сесії міської 

ради VII скликання від 18.05.2017 року №46, на території м.Шепетівка земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства не передбачені. 
 

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 

депутатської комісії – п.п. 1.1. – відкласти на довивчення, п.п. 1.2. – зняти з розгляду, у 

зв’язку з тим, що заявник відкликав написану заяву про розгляд на сесії даного питання, 

п.п. 1.3. – відмовити, у зв’язку з невідповідністю містобудівній документації, а саме 

відповідно до Плану зонування територій м.Шепетівка, затвердженого рішенням ХХІІІ 

сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017 року №46, на території м.Шепетівка 

земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства не передбачені. 

Пропозиція приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання, 

зауваження, зміни чи доповнення до пункту 2  проекту рішення. Немає. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення з внесеними змінами «в цілому» як 

рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

рішення з внесеними змінами «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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 



 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна відсутня 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – 1. 
 

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 №19). 
 

ХХІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. 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, були зауваження до п.п. 

1.1, п.п. 1.2 та п.п. 1.3 та пропозиція відмовити – по п.п. 1.1 « Дозволити виготовити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості):Сташук Таїсії Миколаївні по вул. Островського, 84-А 

орієнтовною площею 846 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності»; п.п.1.2. 

«Дозволити виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):Перехристюку Василю 

Петровичу по вул. Першотравневій, 35 орієнтовною площею 513 кв. м для 

індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення за рахунок 

земель комунальної власності»; п.п. 1.3. «Дозволити виготовити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): Линник Лілії Миколаївні по вул. Річній, 40 орієнтовною площею 1200 кв. м 

для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності». 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. На питання записався 1 депутат. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Верхогляд М.І. з запитанням до земельної комісії, яка 

не виїзджала на вказані земельні ділянки, зробив зауваження до роботи земельної комісії 



та запропонував – відкласти на довивчення та доручити профільній комісії виїхати на 

місцевість і доповісти сесії міської ради. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. пояснив рішення профільної комісії - земельні 

ділянки надавати учасникам АТО. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії- 

відмовити по п.п. 1.1, п.п. 1.2 та п.п. 1.3. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що 

не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1  Биков Віталій Петрович утримався 

 2  Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

 3  Верхогляд Михайло Іванович не голосував 

 4  Веселкова Галина Петрівна утрималася 

 5  Волоткевич Ігор Васильович утримався 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна утрималася 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович утримався 

 10  Кушик Станіслав Володимирович утримався 

 11  Літвін Юлія Віталіївна утрималася 

 12  Одуд Богдан Михайлович не голосував 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна утрималася 

 17  Сікора Інна Володимирівна проти 

 18  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

 19  Сорока Дмитро Леонідович утримався 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна не голосувала 

„За”– 5, „проти” – 1, „утримались” – 9+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 6„відсутні” – немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради 

Верхогляда М.І. –відкласти на довивчення по п.п. 1.1, п.п. 1.2, п.п. 1.3 та доручити 

профільній комісії виїхати на місцевість і доповісти сесії міської ради. Пропозиція 

приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 



 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання, 

зауваження до п.п. 1.4 та пункту 2. Немає. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення з врахуванням проголосованих змін «в 

цілому» як рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

рішення з внесеними змінами «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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

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 №20). 
 

ХХІІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки (зі зміною цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 

20 Земельного кодексу України Крисіну Павлу Анатолійовичу, 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 не голосувала 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (зі зміною цільового призначення в межах категорії земель) 

згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Крисіну Павлу Анатолійовичу» прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №21). 
 

ХХІІІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. 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, 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. 
 



Головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

Чеханюк А.В. повідомила, що термін дії договорів оренди земельних ділянок продовжено 

на 3 роки, тобто в рішенні буде прописано «…до 25.04.2019 р.). 
 

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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 2„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

згідно із ст.33 Закону України «Про оренду землі»» прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №22). 
 

ХХІV. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок» прийняти як рішення сесії (додається рішення №23). 
 

ХХV. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах на території міста Шепетівки, 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 не голосувала 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 



 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 

участі в голосуванні” – 1„відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів 

на конкурентних засадах на території міста Шепетівки» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №24). 
 

ХХVІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про продаж земельної ділянки Шепетівському осередку Спілки 

поляків України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської комісії. 
 

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 не приймається, в зв’язку 

з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

Депутат міської ради Пісарцов Д.В. заявив про помилку у визначенні своєї позиції щодо 

винесеного на голосування рішення та повідомив свій вибір «УТРИМАВСЯ». 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович утримався 

 4  Веселкова Галина Петрівна утрималася 

 5  Волоткевич Ігор Васильович утримався 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна утрималася 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович утримався 

 9  Курганський Олександр Олексійович проти 

 10  Кушик Станіслав Володимирович утримався 

 11  Літвін Юлія Віталіївна утрималася 

 12  Одуд Богдан Михайлович утримався 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

 14  Потапова Галина Лук’янівна утримався 



 15  Примак Віталій Олександрович утримався 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна утримався 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович  не голосував 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

„За”– 7, „проти” – 1, „утримались” – 11+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2„відсутні” – немає. 
 

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. 
 

ХХVІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про втрату чинності рішення 

XVI сесіїміської ради 24 скликання від 19.05.2004 р.№ 50 «Про затвердження Положення 

пропорядок формування та використанняцільового фонду Шепетівської міської ради для 

спорудження пам’ятника Т.Шевченку», 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  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 



ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про втрату чинності рішення XVI сесії міської ради 

24 скликання від 19.05.2004 р.№ 50 «Про затвердження Положення про порядок 

формування та використанняЦільового фонду Шепетівської міської ради для 

спорудження пам’ятника Т.Шевченку»» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№25). 
 

ХХVІІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І.про передачу на баланс ШКПВКГ 

водопровідної мережі від вул.Пліщинська до житлового масиву «Сонячний», 

якийповідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  

комісії, зауважень та доповнень не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення 

сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

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

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на баланс ШКПВКГ водопровідної 

мережі від вул.Пліщинська до житлового масиву «Сонячний»» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №26). 
 

ХХІХ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про укладення угоди між 

Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою, якийповідомив, що 



проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та 

доповнень не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення 

сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію - прийняти проект 

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

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1  Биков Віталій Петрович  за 

 2  Бунечко Алла Вікторівна за 

 3  Верхогляд Михайло Іванович за 

 4  Веселкова Галина Петрівна за 

 5  Волоткевич Ігор Васильович за 

 6  Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

 7  Глушківський Владислав Станіславович  за 

 8  Кикоть Микола Юрійович  за 

 9  Курганський Олександр Олексійович за 

 10  Кушик Станіслав Володимирович за 

 11  Літвін Юлія Віталіївна за 

 12  Одуд Богдан Михайлович  за 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

 14  Потапова Галина Лук’янівна за 

 15  Примак Віталій Олександрович  за 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна  за 

 17  Сікора Інна Володимирівна за 

 18  Собчук Наталія Миколаївна за 

 19  Сорока Дмитро Леонідович за 

 20  Шайнога Юрій Миколайович   за 

 21  Яковлева Наталія Василівна за 

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

участі в голосуванні” – немає „відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про укладення угоди між Шепетівською міською 

радою та Шепетівською районною радою» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№27). 
 

ХХХ. 

«Різне» 
 

На виступи записалися 6 депутатів міської ради і міський голова. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Кушик С.В. з запитаннями чи будуть виділені кошти 

на ремонт і покраску лавок біля виконавчого комітету міської ради. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що є попередні розрахунки по ремонту вказаних 

лавок, але кошти ще не виділялися. 
 

Депутат міської ради Кушик С.В. запитав щодо виділення коштів на ремонт тротуару по 

вул.Залізничній ( від залізничного вокзалу до привокзального ринку) . 
 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутату ініціювати дане питання, написати  



заяву щодо ремонту тротуару на вказаному відрізку, потімпроектна організація огляне та 

буде відома конкретна сума коштів на вказаний об’єкт. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Верхогляд М.І., який доповнив попередній виступ та 

запропонував дати доручення управлінню житлово-комунального господарства та з 

питань регулювання земельних відносин оглянути вказаний відрізок тротуару та на 

наступну сесію внести в Програму благоустрою. 
 

Міський голова Полодюк М.І. пояснив, що після того як буде попередній розрахунок 

потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Верхогляд М.І. з питанням хто буде займатися 

ФАПом в мікрорайоні «Шанхай», повідомив інформацію про бажаючих підриємців щодо 

розміщення аптеки.  
 

Міський голова Полодюк М.І. відповів, що всі запропоновані кандидатури будуть 

розглянуті; цим питанням займається заступник міського голови з гуманітарних питань 

Стасюк Н.В, а виконавець робіт - директор КНП «Шепетівський ЦПМСД» . 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Потапова Г.Л. надала коментар по питанню 

капітального ремонтуліфтового господарства, пояснила, що ліфти будинків є власністю 

будинків і міська влада може приймати часткову участь в капітальному ремонті для цього 

має бути програма, її затверджено та вона не стосується всіх будинків. Наголосила на 

тому, що прийняте рішення сьогоднішньою сесією - ценезаконне використання 

бюджетних коштів. 
 

Міський голова Полодюк М.І. доручив начальнику управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання земельних відносин Цвіркуну П.І. підготувати та 

надати документи з цього питання. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сорока Д.Л.з зверненням щодо ремонту вул. 

Максима Коваля - підсипання та грейдерування, запитав коли будуть виділені кошти на 

ремонт вказаної вулиці. 
 

Інспектор-технік з благоустрою управління ЖКГ з питань регулювання земельних 

відносин, депутат міської радиЯковлева Н.В. надала інформацію по наявності закупленого 

щебеню на підсипку вказаної вулиці. 
 

Директор КП «ШРЕП», депутат міської ради Шайнога Ю.М. повідомив, що в наявності 

щебеню немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що пропозиція депутата міської ради Сороки 

Д.Л. буде врахована при формуванні бюджету (можливо в травні місяці 2019 року). 
 

Депутат міської ради Сорока Д.Л.звернувся з питанням ремонту тротуару по проспекту 

Миру, 42, попросив дати людину, яка покаже депутату плити ( які мають класти на 

вказаному відрізку проспекту). Депутат міської ради повідомив, що довжина тротуару 22 

м, ширина – мінімальна 1, 4 м, і це приблизно буде коштувати 18 тис.грн.. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. щодо дотримання прийнятого 

переліку проведення робітпо грейдеруванню та підсипки 21 вулиці міста. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. з пропозицією розмістити аптечний 

пункт на «Шанхаї» в приміщенні старої ЗОШ №8 та попросила обстежити вказану 

будівлю. 
 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово заступнику міського голови Стасюк Н.В., яка  



привітала всіх з прийняттям Верховною Радою України Закону про мову; повідомила та 

запросила присутніх на заходи, які плануються провести в місті: 

- 26 квітня 2019 року о 11:00 год.мітинг-реквієм та покладання квітів  до 

меморіальної дошки учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

(вул. Героїв Чорнобиля, 1); 

- 30 квітня 2019 року на площі Шевченка о 13:00 год Фестиваль «Великодні 

візерунки» ( площа Т.Шевченка), який цьогоріч поєднаний з Гран-Фест Шепетівка 

– фестиваль дитячої творчості (МБК); 

- подякувала за активну участь і допомогу у проведенні Фестивалю : Собчук Н.М., 

Курганському О.О., Веселковій Г.П., Бикову В.П. та Волоткевичу І.В.; 

- 08 травня 2019 року о 13:00 год. на братських могилах мітинги до Дня вшанування 

пам’яті та примирення; 

- 09 травня 2019 року о 12:00 год. біля меморіального комплексу «Вічний вогонь» 

мітинг-реквієм до Дня перемоги над нацизмом. 
 

Міський голова Полодюк М.І. надав інформацію про водогони на масиві «Сонячний», на 

мікрорайоні по вул.Максима Залізняка та повідомив про виготовлену проектно-

кошторисну документацію на водогін по вулиці Горького до ЗОШ №8.Інформував 

присутніх про те, що відділ бюджетних надходжень фінансового управління зараз веде 

перевірку боржників. Звернувся до голів депутатських фракцій щодо акцентування уваги 

на зверненні депутатів міської ради щодо внесення змін до статті 22 Закону України "Про 

теплопостачання"; надав статистичні дані по написаних заявах щодо проведенню 

індивідуального опалення та кількість квартир, що переведені на індивідуальне опалення. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що список бажаючих виступити і перелік питнь 

порядку денного сесії вичерпанийта оголосив LVІ сесію міської ради VІІ скликання 

закритою. 

 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                              Полодюк М.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  

депутатів присутніх на засіданні LVІ сесії міської ради VII скликання  

25квітня 2019 року 

 

1  Биков Віталій Петрович Позафракційний 

 2  Бунечко Алла Вікторівна Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

 3  Верхогляд Михайло Іванович ВО «Свобода» 

 4  Веселкова Галина Петрівна Радикальна партія Олега Ляшка 

 5  Волоткевич Ігор Васильович ВО «Свобода» 

 6 Герасимчук Тамара Миколаївна Позапартійна 

 7  Глушківський Владислав Станіславович Безпартійний 

 8  Кикоть Микола Юрійович Безпартійний  

9  Курганський Олександр Олексійович АграрнапартіяУкраїни 

 10  Кушик Станіслав Володимирович ВО «Свобода» 

 11 Літвін Юлія Віталіївна ВО «Батьківщина» 

 12 Одуд Богдан Михайлович ВО «Свобода» 

 13  Пісарцов Дмитро Валерійович ВО «Свобода» 

 14  Потапова Галина Лук’янівна АграрнапартіяУкраїни 

15  Примак Віталій Олександрович Політична партія «Об’єднання 

«Самопоміч» 

 16  Прохорчук Валентина Павлівна ВО «Батьківщина» 

 17 Сікора Інна Володимирівна ВО «Батьківщина» 

 18  Собчук Наталія Миколаївна Безпартійна 

 19  Сорока Дмитро Леонідович АграрнапартіяУкраїни 

20  Шайнога Юрій Миколайович  АграрнапартіяУкраїни 

21  Яковлева Наталія Василівна Безпартійна 

 

 
 

 


