
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

LХІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання 

 
 

26 вересня 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                                  –  2 чол. 

         (список додається)  
 

 

В сесійній залі присутні заступники міського 

голови, начальники управлінь та відділів 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради, 

представники ЗМІ. 
 

 
 

Засідання LХІ (позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання розпочинає і веде секретар 

міської ради Кикоть М.Ю.. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запропонував депутатам міської ради зареєструватись 

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

20 депутатів міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання LХІ 

(позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив про депутатське звернення депутата  міської 

ради та надав слово  Прохорчук В.П., яка зачитала запит про включення в порядок денний 

LХІ (позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання проект рішення щодо звернення 

депутатів Шепетівської міської ради до Президента України, депутатів Верховної Ради 

України , Кабінету Міністрів України щодо продовження мараторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення до 2025 року. 

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю.  повідомив, що на депутатських комісіях опрацьовані 

питання порядку денного та 2 додаткові питання («Про підтримку депутатського 

звернення», «Про внесення змін до угоди між Судилківською сільською радою та 

Шепетівською міською радою»), які потребують термінового вирішення, зокрема: 
 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік 

Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління 

2. Про укладання угоди між Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською 

радою 

Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління 



3. Про внесення змін до рішення ХLV сесії міської ради 5 скликання від 27 серпня 2009 

року «Про міську Програму забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2009-2024 роки "Соціальне житло для сиріт" 

Доповідає: Купрацевич К.В. – начальник служби у справах дітей 

4. Про доповнення до «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та 

по місцям дислокації в зоні проведення ООС (АТО) на 2016 – 2020 роки» 

Доповідає: Бученко В.М. - головний спеціаліст по мобілізаційній 

та оборонній роботі 

5. Про застосування тарифу на послугу постачання теплової енергії при розрахунку пільг 

та субсидій з 01 жовтня 2019 р. 

Доповідає: Донкова Л.А. – перший заступник начальника 

управління праці та соціального захисту населення 

6. Про перейменування вулиці міста Шепетівка.  

Доповідає: Стасюк Н.В.– заступник міського голови  

7. Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 Земельного 

кодексу України. 

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

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (зі зміною 

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

України Ященко Галині Ларіонівна 

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

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

9. Різне 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запропонував затвердити «за основу» перелік питань 

порядку денного LХІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція ставиться 

на голосування і приймається. 

 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович не голосував 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 



 

„За”– 19, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 1, 

„відсутні” - 1. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запропонував додаткові питання «Про підтримку 

депутатського звернення» та «Про внесення змін до угоди між Судилківською сільською 

радою та Шепетівською міською радою» розглянути  №1 та №2 відповідно. 

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запропонував затвердити «в цілому» перелік питань 

порядку денного LХІ (позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання з внесеними 

доповненнями та зміненою нумерацією питань:  

 

1. Про підтримку депутатського звернення 

Доповідає: Прохорчук В.П. – депутат міської ради 

2. Про внесення змін до угоди між Судилківською сільською радою та Шепетівською 

міською радою 

Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління 

3. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік 

Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління 

4. Про укладання угоди між Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською 

радою 

Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління 

5. Про внесення змін до рішення ХLV сесії міської ради 5 скликання від 27 серпня 2009 

року «Про міську Програму забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2009-2024 роки "Соціальне житло для сиріт" 

Доповідає: Купрацевич К.В. – начальник служби у справах дітей 

6. Про доповнення до «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та 

по місцям дислокації в зоні проведення ООС (АТО) на 2016 – 2020 роки» 

Доповідає: Бученко В.М. - головний спеціаліст по мобілізаційній 

та оборонній роботі 

7. Про застосування тарифу на послугу постачання теплової енергії при розрахунку пільг 

та субсидій з 01 жовтня 2019 р. 

Доповідає: Донкова Л.А. – перший заступник начальника 

управління праці та соціального захисту населення 

8. Про перейменування вулиці міста Шепетівка.  

Доповідає: Стасюк Н.В.– заступник міського голови  

9. Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 Земельного 

кодексу України. 

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

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (зі зміною 

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

України Ященко Галині Ларіонівна 

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

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

11. Різне 

 

20.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

21.   Шайнога Юрій Миколайович   за 



Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

 

 

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

„відсутні” - 1. 

 
 

 

І. 
 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Прохорчук В.П. про підтримку депутатського 

звернення, щодо продовження мараторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 2025 року. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

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

 

На запитання записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. з запитанням щодо причин встановлення 

термінів мораторію до 2025 року. 

 

Депутат міської ради Прохорчук В.П. повідомила, що за 5 років можливе приведення до 

відповідності реєстру землі, приведення у відповідність усіх земельних законів. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з пропозицією заміни строку «до 2025 

року» на «до приведення у відповідність законодавчої бази». 

 

Депутат міської ради Прохорчук В.П. повідомила, що термін до 2025 року, це кінцевий 

термін, а приведення до відповідності законодавчої бази можливе і за 2 роки. 

 
 

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

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

21.   Шайнога Юрій Миколайович   за 



Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію депутатської 

комісії 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. 

 

 

„За”– 14, „проти” – 1, „утримались” – 2, ,,не брали участі в голосуванні” – 3, „відсутні” - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про підтримку депутатського звернення» відхилений, 

як такий, що не отримав більшості голосів на підтримку під час голосування. 

 

ІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до угоди 

між Судилківською сільською радою та Шепетівською міською радою, який повідомив, що 

проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та 

доповнень не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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. 

Немає 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію депутатської 

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

приймається. 

 

1.   Биков Віталій Петрович утримався 

2.   Бунечко Алла Вікторівна проти 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна утрималась 

17.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 

18.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 



 

„За”– 19, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 1, 

„відсутні” - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до угоди між Судилківською 

сільською радою та Шепетівською міською радою» прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №1). 

 

ІІІ. 

 

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, зауважень та доповнень не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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». 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію депутатської 

комісії прийняти проект рішення «за основу».  Пропозиція  приймається. 

 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 



 

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

„відсутні”  - немає. 

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про доповнення, а саме 

отримання трансфертів від Судилківської сільської ради в сумі 74 ти. 649 грн. на 

забезпечення харчуванням дітей Судилківської сільської ради, які відвідують Шепетівські 

навчальні заклади. 

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 

рішення «в цілому» з доповненнями.  Пропозиція  приймається. 

 

 

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

„відсутні”  - немає. 

 

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

прийняти як рішення сесії (додається рішення №2). 

 

ІV. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про укладання угоди між 

Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською радою, який повідомив, що 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 



проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та 

доповнень не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

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

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав слово депутату міської ради Курганському О.О..  

Депутат міської ради Курганський О.О. запитав чи буде проведено інтернет у всіх школах 

міста. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що інтернет буде проведено в 

усіх школах міста. 

 
 

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

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 

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

 

 

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

„відсутні” - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про укладання угоди між Хмельницькою обласною 

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

№3). 

 

V. 

 

СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста служби у справах дітей Гайдайчука Ю.П. про внесення 

змін до рішення ХLV сесії міської ради 5 скликання від 27 серпня 2009 року «Про міську 

Програму забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2009-2024 роки "Соціальне житло для сиріт", який повідомив, що проект 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 



рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень 

не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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.  
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 

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

 

 

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

„відсутні” - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення ХLV сесії міської ради 5 

скликання від 27 серпня 2009 року «Про міську Програму забезпечення соціальним житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2024 роки "Соціальне 

житло для сиріт"» прийняти як рішення сесії (додається рішення №4). 

 

VІ. 

 

СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній роботі Бученка В.М. про 

доповнення до «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та по 

місцям дислокації в зоні проведення ООС (АТО) на 2016 – 2020 роки», який повідомив, що 

проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та 

доповнень не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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.  
 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 



Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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. 

 

 

„За”– 13, „проти” – немає, „утримались” – 4, ,,не брали участі в голосуванні” – 4, „відсутні” 

- немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про доповнення до «Програми шефської допомоги 

військовим частинам в гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення ООС (АТО) на 

2016 – 2020 роки»» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на 

підтримку під час голосування. 

 

VІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Першого заступника начальника управління праці та соціального захисту 

населення Донкову Л.А. про застосування тарифу на послугу постачання теплової енергії 

при розрахунку пільг та субсидій з 01 жовтня 2019 р., яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не 

надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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.  
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 

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

 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  не голосувала 

3.   Верхогляд Михайло Іванович  не голосував 

4.   Волоткевич Ігор Васильович  за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна  утрималась 

6.   Гетьман Василь Михайлович  утримався 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович  утримався 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович не голосував 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна  утрималась 

16.   Савчук Валентина Миколаївна  за 

17.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 



 

„За”– 19, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 2, 

„відсутні” - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про застосування тарифу на послугу постачання 

теплової енергії при розрахунку пільг та субсидій з 01 жовтня 2019 р.» прийняти як рішення 

сесії (додається рішення №5). 

VІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Заступника міського голови Стасюк Н.В. про перейменування вулиці міста 

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

депутатської комісії. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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.  
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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. 

 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна не голосувала 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович утримався 

7.   Глушківський Владислав Станіславович не голосував 

8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 



 

„За”– 11, „проти” – немає, „утримались” – 4, ,,не брали участі в голосуванні” – 5, „відсутні” 

- немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про перейменування вулиці міста Шепетівка» 

відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку під час 

голосування. 

 

ІХ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

Мазурець Н.М. про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 

Земельного кодексу України, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної депутатської комісії, зауважень та доповнень не надходило. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 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.  
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 

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

 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна утрималась 

16.   Савчук Валентина Миколаївна не голосувала 

17.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Биков Віталій Петрович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 



 

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

„відсутні” - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельною 

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

(додається рішення №6). 

 

Х. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

кодексу України Ященко Галині Ларіонівні, який повідомив, що проект рішення розглянуто 

на засіданні профільної депутатської комісії. 

 

Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони 

навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що на засіданні комісії було прийнято 

відправити проект рішення на довивчення. В процесі розгляду було визначено, що це 

приватна земельна ділянка, проблеми з юридичної точки зору відсутні. Власники земельної 

ділянки провели благоустрій території, прибрали смітник, провели каналізацію. Пропозиція 

комісії питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього 

середовища підтримати даний проект рішення. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

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

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. наголосив на необхідності дотримання 

регламенту міської ради при підготовці проектів рішення, які виносяться на сесію. 

Виступив з пропозицією до доповідача коротко характеризувати питання, яке виноситься 

на розгляд сесії. 

Начальник відділу з питань регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин Мазурець Н.М. 

надала інформацію по земельній ділянці. 

 
 

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

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 

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

 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Глушківський Владислав Станіславович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 



 

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

„відсутні” - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок (зі зміною цільового призначення в межах категорії земель) 

згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Ященко Галині Ларіонівні» прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №7). 

 

ХІ. 

 «Різне» 

 

На виступи записалось 5 депутатів міської ради . 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Курганський О.О. з пропозицією надавати 

візуалізовано схеми розміщення земельних ділянок. 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав розпорядження начальнику відділу 

містобудування та архітектури Донкову В.В. та начальнику відділу з питань регулювання 

земельних відносин управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин Мазурець Н.М. продумати схеми. 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Синюта В.В. щодо доцільності підготовки 

депутатського звернення по запуску роботи гранітного кар’єру та забезпеченню робочими 

місцями.  

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Прохорчук В.П.: 

- з пропозиціями узгодження виконавчим комітетом Шепетівської міської ради з 

депутатами міської ради дозволів на встановлення МАФів; 

- підняла питання доцільності розміщення цирку на центральній площі міста; 

- щодо необхідності посиленого нагляду зі сторони АКІ стосовно заборони торгівлі на 

тротуарах вулиць міста; 

- з пропозицією ретельнішого аналізу надання дозволів на облаштування приватних 

земельних ділянок в центрі міста, щоб унеможливити розташування об’єктів, які не мають 

там бути. 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав розпорядження начальнику відділу 

містобудування та архітектури Донкову В.В. підготувати відповіді на запитання, надані 

депутатом міської ради Прохорчук В.П.. 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Шайнога Ю.М. з запитанням чи проведена зміна 

цільового призначення земельної ділянки, на якій на даний момент розташовані МАФи з 

продажу зерна біля центрального ринку і чи відбувались стосовно них каральні дії. 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

13.   Одуд Богдан Михайлович за 

14.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Савчук Валентина Миколаївна за 

17.   Синюта Володимир Володимирович за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Шайнога Юрій Миколайович  за 



Начальник  відділу містобудування та архітектури Донков В.В. повідомив, що МАФи 

встановлено незаконно. 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив про виписані штрафи від АКІ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Собчук Н.М. щодо депутатського запиту про 

прийняття на баланс дитячого майданчика по вул. Разіна, вул. Партизанська. Повідомила, 

що даний майданчик було побудовано із залученням грантових коштів. Згідно наданої 

відповіді на запит, міська рада просить надати технічну документацію та документи про 

оцінку майданчика. Оскільки дитячий майданчик побудований жителями особисто, 

надання цих документів неможливо. 

Начальник  відділу містобудування та архітектури Донков В.В.  надав пояснення, що на 

даний час проводиться інвентаризація всіх дитячих майданчиків в м.Шепетівка. На даний 

час обстежено 65 об’єктів, які знаходяться в комунальній власності та планується 

обстеження майданчиків, які знаходяться поза межами прибудинкових територій, куди 

входить вище зазначений об’єкт. Після цього буде проведена оцінка та передача на баланс. 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Федоров В.Б. підняв питання своєчасного оновлення 

та встановлення відсутніх дорожніх знаків, зачитав витяги з правил дорожнього руху. 

Виступив з запитанням щодо витребування майна ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та 

отриманням ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Постанови про відкриття виконавчого 

провадження. 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу Григорчук Г.П. надала пояснення, що отримавши 

наказ Господарського суду Хмельницької області, міська рада написала заяву про відкриття 

виконавчого провадження, надали її виконавчій службі. На даний час відкрито виконавче 

провадження. Вчора надійшла Постанова про її відкриття до виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради. 

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що порядок денний сесії та список 

бажаючих виступити вичерпаний та оголосив LХІ (позачергової) сесію міської ради VІІ 

скликання закритою. 

 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Список  

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

26 вересня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1.  Биков Віталій Петрович Позафракційний 

2.  Бунечко Алла Вікторівна Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

3.   Верхогляд Михайло Іванович   ВО "Свобода" 

4.    Волоткевич Ігор Васильович   ВО "Свобода" 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна Позапартійна 

6.    Гетьман Василь Михайлович   Об'єднання "Самопоміч 

7.    Глушківський Владислав Станіславович   Об'єднання "Самопоміч 

8.   Кикоть Микола Юрійович Безпартійний  

9.  Курганський Олександр Олексійович Аграрна партіяУкраїни 

10.    Липкань Анатолій Всеволодович   Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

11.    Мазаєв Володимир Васильович   Аграрна партія України 

12.  Микитюк Тамара Миколаївна Політична партія «За конкретні 

справи» 

13.  Одуд Богдан Михайлович ВО «Свобода» 

14.  Пісарцов Дмитро Валерійович ВО «Свобода» 

15.    Прохорчук Валентина Павлівна   "ВО "Батьківщина" 

16.    Савчук Валентина Миколаївна   Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

17.  Синюта Володимир Володимирович Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

18.  Собчук Наталія Миколаївна Безпартійна 

19.  Сорока Дмитро Леонідович Аграрна партія України 

20.   Федоров Валерій Борисович Безпартійний 

21.    Шайнога Юрій Миколайович    Аграрна партія України 



Список присутніх, запрошених 

на засіданні LХІ (позачергової) сесії міської ради VII скликання  

26 вересня 2019 року 

 

1. Погребняк Ірина Леонідівна                 - журналіст обласного інформаційно-  

                                                                            аналітичного тижневика « День за Днем» 

 

2. Герасименко Олег Ігорович                 - голова ради ветеранів 

 

 


