
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

LXV сесії міської ради VІІ скликання 

 
 

28 листопада 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      – 24 чол. 

         (список додається) 

Запрошених                                  –  4 чол. 

         (список додається)  

  
 

В сесійній залі присутні заступники міського 

голови, начальники управлінь та відділів 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 
 

 
 

Засідання LXV сесії  міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський голова Полодюк 

М.І.. 
 

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

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

депутат міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання LXV   

сесії  міської ради VІІ скликання відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

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

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

1. Про звернення Шепетівської міської ради до голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О. та Прем’єр- міністра України Гончарука О.В. 

Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради 

2. Про затвердження міської  Програми забезпечення діяльності та розвитку закладу 

охорони здоров’я Комунального некомерційного підприємства «Шепетівський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради» на 

2020-2022 роки та покращення надання медичної допомоги населенню 

Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 

3. Про затвердження Програми «Природоохоронна програма щодо покращення 

екологічного стану м.Шепетівка 

   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальника управління  

   житлово-комунального господарства та з питань  

    регулювання земельних відносин 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального 

господарства міста Шепетівка на 2018-2022роки,затвердженої рішенням XXIX сесії 



міської ради VII скликання від28.11.2017року №5 «Про затвердження Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022роки» 

   Доповідає: Потапова Г.Л. – депутат міської ради 

5. Про затвердження Програми «Спортивний майданчик»  на 2020-2024 роки 

Доповідає: Шуляк О.Д. - начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

6. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Шепетівка 

на 2016-2020 рр. 

Доповідає: Шуляк О.Д. - начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

7. Про  внесення змін в додаток  до рішення XL cесії  міської ради VII скликання від 07 

червня 2018 року № 22 

Доповідає: Джус С.М. – начальник відділу культури 

8. Про внесення змін до програми підтримки учасників антитерористичної 

операції/операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС – 

мешканців  м.Шепетівки  на 2020 рік затверженої рішенням LXIII сесії міської ради 

VII скликання №4 від 24 жовтня 2019 р. 

Доповідає: Білас С.Г. – начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

9. Про внесення змін до рішення LХIII сесії міської ради VІІ скликання від 24 жовтня 

2019р № 16 «Про безоплатну передачу майна комунальної власності Шепетівській 

21 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» 

Доповідає: Дмитрук Л.М. - завідувач сектора з питань НС   

та  ЦЗН 

10. Про внесення змін в додаток 2 рішення VII сесії міської ради VII скликання від 

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

допомоги малозабезпеченим мешканцям м.Шепетівки та її складу» 

Доповідає: Рачук В.І. - керуючий справами, заступник  

голови комісії з питань надання одноразової грошової  

допомоги малозабезпеченим мешканцям м.Шепетівки 

11. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік 

Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління  

економічного розвитку  

12. Про стан виконання міського бюджету за січень-вересень 2019 року 

Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 

управління 

13. Про звільнення Андрійчук  Н. В. від сплати коштів за використання земельної 

ділянки 

Доповідає: Коверняга Л.О. – спеціаліст І категорії 

юридичного відділу 

14. Про звільнення Петренко Є. В. від сплати коштів за використання земельної ділянки  

    Доповідає: Коверняга Л.О. – спеціаліст І категорії  

    юридичного відділу 

15. Про відміну підпункту рішення сесії міської ради 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

16. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності 



Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із 

ст.124 Земельного кодексу України 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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 згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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: Чеханюк А.В. – 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 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 



24. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

25. Про продаж земельної ділянки Драниці Олександру Васильовичу 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

26. Про продаж земельної ділянки Чепеленко Наталії Сергіївні 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

27. Про продаж земельної ділянки Раку Олександру Васильовичу (вул. Судилківська, 1) 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

28. Про продаж земельної ділянки Раку Олександру Васильовичу (вул. Героїв Небесної 

Сотні, 29-А) 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

29. Різне  
 

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

денного LXV сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція ставиться на голосування і 

приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Волоткевич Ігор Васильович за 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Курганський Олександр Олексійович за 

9.   Липкань Анатолій Всеволодович відсутній 

10.   Літвін Юлія Віталіївна за 

11.   Мазаєв Володимир Васильович за 

12.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

13.   Потапова Галина Лук’янівна за 

14.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

15.   Синюта Володимир Володимирович за 

16.   Сікора Інна Володимирівна за 

17.   Собчук Наталія Миколаївна за 

18.   Сорока Дмитро Леонідович за 

19.   Спеціальний Павло Андрійович за 



 

„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає, «відсутні» - 2. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив про проект рішення, який підготував депутат 

міської ради Синюта В.В. «Про внесення змін і доповнень в структуру фінансового 

управління та в штатний розпис апарату міської ради та її виконавчого комітету» та надав 

йому слово. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. обгрунтував підстави написання проекту 

рішення щодо впорядкування діяльності виконавчих органів в частині використання 

автомобільного транспорту. 

Оскільки проект рішення не був розглянутий на депутатських комісіях, розгяд перенесено 

на засідання сесії міської ради, яка відбудеться 12.12.2019 року. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування затвердити пропозицію «в цілому» 

перелік питань порядку денного LXV сесії  міської ради VІІ скликання:  
 

1. Про звернення Шепетівської міської ради до голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О. та Прем’єр- міністра України Гончарука О.В. 

Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради 

2. Про затвердження міської  Програми забезпечення діяльності та розвитку закладу 

охорони здоров’я Комунального некомерційного підприємства «Шепетівський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради» на 

2020-2022 роки та покращення надання медичної допомоги населенню 

Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 

3. Про затвердження Програми «Природоохоронна програма щодо покращення 

екологічного стану м.Шепетівка 

   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальника управління  

   житлово-комунального господарства та з питань  

    регулювання земельних відносин 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального 

господарства міста Шепетівка на 2018-2022роки,затвердженої рішенням XXIX сесії 

міської ради VII скликання від28.11.2017року №5 «Про затвердження Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022роки» 

   Доповідає: Потапова Г.Л. – депутат міської ради 

5. Про затвердження Програми «Спортивний майданчик»  на 2020-2024 роки 

Доповідає: Шуляк О.Д. - начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

6. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Шепетівка 

на 2016-2020 рр. 

Доповідає: Шуляк О.Д. - начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

7. Про  внесення змін в додаток  до рішення XL cесії  міської ради VII скликання від 07 

червня 2018 року № 22 

Доповідає: Джус С.М. – начальник відділу культури 

20.   Федоров Валерій Борисович за 

21.   Холява Петро Ярославович за 

22.   Шайнога Юрій Миколайович  відсутній 

23.   Яковлева Наталія Василівна за 



8. Про внесення змін до програми підтримки учасників антитерористичної 

операції/операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС – 

мешканців  м.Шепетівки  на 2020 рік затверженої рішенням LXIII сесії міської ради 

VII скликання №4 від 24 жовтня 2019 р. 

Доповідає: Білас С.Г. – начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

9. Про внесення змін до рішення LХIII сесії міської ради VІІ скликання від 24 жовтня 

2019р № 16 «Про безоплатну передачу майна комунальної власності Шепетівській 

21 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» 

Доповідає: Дмитрук Л.М. - завідувач сектора з питань НС 

та ЦЗН 

10. Про внесення змін в додаток 2 рішення VII сесії міської ради VII скликання від 

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

допомоги малозабезпеченим мешканцям м.Шепетівки та її складу» 

Доповідає: Рачук В.І. - керуючий справами, заступник  

голови комісії з питань надання одноразової грошової  

допомоги малозабезпеченим мешканцям м.Шепетівки 

11. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік 

Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління  

економічного розвитку  

12. Про стан виконання міського бюджету за січень-вересень 2019 року 

Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 

управління 

13. Про звільнення Андрійчук  Н. В. від сплати коштів за використання земельної 

ділянки 

    Доповідає: Коверняга Л.О. – спеціаліст І категорії  

    юридичного відділу 

14. Про звільнення Петренко Є. В. від сплати коштів за використання земельної ділянки 

Доповідає: Коверняга Л.О. – спеціаліст І категорії 

юридичного відділу 

15. Про відміну підпункту рішення сесії міської ради 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

16. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із 

ст.124 Земельного кодексу України 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-



комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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 згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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: Чеханюк А.В. – 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 

Доповідає: Чеханюк А.В. – 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: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

24. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

25. Про продаж земельної ділянки Драниці Олександру Васильовичу 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

26. Про продаж земельної ділянки Чепеленко Наталії Сергіївні 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

27. Про продаж земельної ділянки Раку Олександру Васильовичу (вул. Судилківська, 1) 



Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

28. Про продаж земельної ділянки Раку Олександру Васильовичу (вул. Героїв Небесної 

Сотні, 29-А) 

Доповідає: Чеханюк А.В. – начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 

29. Різне  

 

Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

 

 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

І. 
 

 

СЛУХАЛИ: Секретаря міської ради Кикотя М.Ю. про звернення Шепетівської міської ради 

до голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. та Прем’єр- міністра України Гончарука 

О.В., який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських  комісій., 

було внесено пропозицію виключити п.п.1.1 «підтримати норму про зарахування частини 

акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів;» в тексті звернення. 
 

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 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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович відсутній 

11.   Літвін Юлія Віталіївна не голосувала 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  відсутній 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



 

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

виключенням п.1.1 та зі зміною нумерації. 
 

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

рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії з виключенням п.1.1 та зі зміною 

нумерації. Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про звернення Шепетівської міської ради до голови 

Верховної Ради України Разумкова Д.О. та Прем’єр- міністра України Гончарука О.В.»  

прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 

 

ІІ. 
 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про затвердження міської  

Програми забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров’я Комунального 

некомерційного підприємства «Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Шепетівської міської ради» на 2020-2022 роки та покращення надання медичної 

допомоги населенню, який повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному 

засіданні депутатських комісій, зауваження враховані та кошторис до програми роздано 

депутатам. 

 

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. 

 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович відсутній 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  відсутній 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



На запитання записались 5 депутатів міської ради (Прохорчук В.П. та Собчук Н.М. зняли 

запитання). 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з уточненням щодо дати розгляду звіту 

про роботу закладу охорони здоров’я Комунального некомерційного підприємства 

«Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської 

ради». 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що сесії міської ради планується провести 

05.12.2019 та 12.09.2019, звіт буде заслухано на одній з них. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з запитанням на скільки зменшиться 

бюджет міста в зв’язку з прийнятими законодавчими актами та шляхи компенсації нестачі 

даних коштів. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що бюджет міста на 2020 рік 

збалансований по доходах і видатках, з урахуванням дії статті 51 Бюджетного кодексу 

України. Прогнозовано надходження до міського бюджету у 2020 році на 

10 млн 520 тис. грн збільшаться. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням щодо виділених коштів з 

місцевого бюджету на утримання ПМСД у 2019 році, без урахування грудня. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що в бюджеті міста закладено 2 

млн.грн. під дану Програму, фактично виділено приблизно 1.5 млн.грн. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням щодо загальної кількості 

працівників ПМСД. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що в ПМСД працює близько 20 

чоловік. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням щодо виділених коштів з 

державного бюджету на утримання ПМСД у 2019 році, без урахування грудня. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що виділено приблизно 1.5 

млн.грн. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про надходження прибуткового 

податку від ПМСД в розмірі 470 тис.грн. 

 

На виступ  записався 1 депутат міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. щодо належного фінансування 

освітянської сфери. 

 

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 утрималась 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович відсутній 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження міської  Програми забезпечення 

діяльності та розвитку закладу охорони здоров’я Комунального некомерційного 

підприємства «Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Шепетівської міської ради» на 2020-2022 роки та покращення надання медичної допомоги 

населенню»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №2). 

 

ІІІ. 
 

 

СЛУХАЛИ: Начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про затвердження Програми 

«Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану м.Шепетівка, який 

повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному 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. 

 

На запитання записались 4 депутати міської ради (Веселкова Г.П., Федоров В.Б., 

Спеціальний П.А. - помилково). 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. щодо збільшення напрямків реалізації 

Програми. 

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин Цвіркун П.І. повідомив, що Програма розрахована на 3 роки з 

врахуванням обмежених коштів у бюджеті міста та наголосив, що доповнення та пропозиції 

депутатів будуть враховані. 

Депутат міської ради Синюта В.В. наголосив на необхідності залучення депутатів міської 

ради до розроблення Програм. 

 

Депутат міської ради Синюта В.В.  з пропозицією дати доручення управлінню житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин доопрацювати 

Програму «Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану м.Шепетівка» 

та винести повторно Програму на розгляд сесії міської ради з внесеними доповненнями. 

 

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

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна утрималась 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  відсутній 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



 

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

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

 

 

„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – немає, «відсутні» - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми «Природоохоронна 

програма щодо покращення екологічного стану м.Шепетівка»  прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №3). 

 

ІV. 
 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Полодюка М.І. про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки, 

затвердженої рішенням XXIX сесії міської ради VII скликання від 28.11.2017 року №5 «Про 

затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 

2018-2022роки», який повідомив, що на спільному депутатському засіданні комісій з 

питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів; розвитку 

промисловості, житлово- комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту,  енергетики та зв’язку було прийнято рішення відкласти два альтернативні  

проекти рішення на довивчення. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію спільних депутатських 

комісій відкласти дані проекти рішення на довивчення. Пропозиція приймається. 

 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна утрималась 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович відсутній 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



 

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

голосуванні” – 2, «відсутні» - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проекти рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022роки, 

затвердженої рішенням XXIX сесії міської ради VII скликання від 28.11.2017року №5 «Про 

затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 

2018-2022роки»» відкласти на довивчення.  

 

V. 
 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Шуляка О.Д. про затвердження Програми «Спортивний майданчик»  

на 2020-2024 роки, який повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному засіданні 

депутатських комісій, зауваження та пропозиції було враховано. 

 

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

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

 

На запитання записались 2 депутати міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. щодо загальної суми, яка виділяється на 

2020 рік по Програмі «Спортивний майданчик». 

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту Шуляк О.Д. повідомив, що сума складає 40 тис.грн. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович відсутній 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна  проти 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням щодо вартості будівництва 

нового спортивного майданчика з штучним покриттям. 

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту Шуляк О.Д. повідомив, що фінансування вдбувається 50% на 50% разом з 

Федерацією спорту. Вартість майданчика складає до 2 млн.грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з нагадуванням про необхідність 

залучення позабюджетних коштів, залучення грантів,  оскільки коштів, запланованих по 

Програмі, не вистачає. 

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з пропозицією на 2020 рік передбачити 1 

млн.грн. для будівництва футбольного поля зі штучним покриттям. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Шайнога Ю.М. нагадав рішення спільного 

депутатського засідання щодо визначення приорітетів при формуванні бюджету на 2020 

рік.  

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення до 

проекту рішення.  

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з пропозицією на 2020 рік передбачити 1 

млн.грн. для будівництва футбольного поля зі штучним покриттям. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Шайнога Ю.М. вніс пропозицію передбачити 2 

млн.грн. для будівництва футбольного поля зі штучним покриттям. 

 

 

Оголошено технічну перерву на 10 хвилин в зв’язку з відключенням електроенергії. 

 

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

допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні 23 

депутати міської ради та міський голова, сесія є повноважна. 

 

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

доповненнями як рішення сесії. 
 

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

рішення «за основу» та «в цілому» з внесеними доповненнями як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  утрималась 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосувала 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 



 

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

голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми «Спортивний 

майданчик»»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №4). 

 

VІ. 
 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Шуляка О.Д. про хід виконання Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в м. Шепетівка на 2016-2020 рр., який повідомив, що проект рішення 

розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій. 

 

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

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

 

На запитання записався 1 депутат міської ради. 

 

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

заявок на співфінансування чи отримання грантів з державного та обласного бюджету. 

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту Шуляк О.Д. повідомив, що в зв’язку з відсутністю фінансування, заявки не 

подавались. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням чи є людина, яка буде 

розробляти проекти для подання на отримання грантів. 

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту Шуляк О.Д. повідомив, що такої людини немає. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з пропозицією з 2020 року ввести в 

штат посаду працівника, який буде займатись розробкою проектів для отриманням грантів 

(в тому числі по спорту). 

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сорока Д.Л. з дорученням щодо виділення додаткових 

коштів на олімпійські види спорту. 

 

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

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



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

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

 

 

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

в голосуванні” – 2, «відсутні» -2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про хід виконання Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в м. Шепетівка на 2016-2020 рр.»  прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №5). 

 

VІІ. 
 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу культури Джус С.М. про внесення змін в додаток  до 

рішення XL cесії  міської ради VII скликання від 07 червня 2018 року № 22, яка повідомила, 

що проект рішення розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій.  

 

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

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

 

На запитання записались 2 депутати міської ради. 

 

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

викладачів музичної школи. 

Начальник відділу культури Джус С.М. повідомила, що кількість викладачів складає 40 

чол.. 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо джерел фінансування. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



Начальник відділу культури Джус С.М. повідомила, що основне фінансування відбувається 

з місцевого бюджету. 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо кількості дітей, які навчаються в 

музичній школі. 

Начальник відділу культури Джус С.М. повідомила, що в музичній школі навчається 428 

дітей на забезпеченні з міського бюджету 40 дітей на самоокупності та 160 пільговиків. 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. зауважила про необхідність оптимізації штату та 

виплати гідної заробітної плати працівникам. 

 

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. 

 

 

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

в голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін в додаток  до рішення XL cесії  

міської ради VII скликання від 07 червня 2018 року № 22»  прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №6). 

 

VІІІ. 
 

 

СЛУХАЛИ: Начальника управління праці та соціального захисту населення Біласа С.Г. про 

внесення змін до програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС – мешканців  м.Шепетівки  на 

2020 рік затверженої рішенням LXIII сесії міської ради VII скликання №4 від 24 жовтня 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



2019 р., який повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному 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. 

 

 

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

в голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до програми підтримки учасників 

антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС – мешканців  м.Шепетівки  на 2020 рік затверженої рішенням LXIII сесії міської 

ради VII скликання №4 від 24 жовтня 2019 р.» прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №7). 

 

ІХ. 
 

 

СЛУХАЛИ: Завідувача сектора з питань НС та ЦЗН Дмитрука Л.М. про внесення змін до 

рішення LХIII сесії міської ради VІІ скликання від 24 жовтня 2019р № 16 «Про безоплатну 

передачу майна комунальної власності Шепетівській 21 ДПРЧ ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області», який повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному 

засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень не надходило. 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



 

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. 

 

 

„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 5, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1, «відсутня» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до програми підтримки учасників 

антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС – мешканців  м.Шепетівки  на 2020 рік затверженої рішенням LXIII сесії міської 

ради VII скликання №4 від 24 жовтня 2019 р.», відхилений, як такий, що не отримав 

необхідної більшості голосів на підтримку під час голосування. 

 

Х. 

 

СЛУХАЛИ: Керуючого справами, заступника голови комісії з питань надання одноразової 

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям м.Шепетівки Рачука В.І. про внесення 

змін в додаток 2 рішення VII сесії міської ради VII скликання від 10.03.2016 №7 «Про 

затвердження Положення про комісію з питань надання допомоги малозабезпеченим 

мешканцям м.Шепетівки та її складу», який повідомив, що проект рішення розглянуто на 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович  утримався 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович утримався 
6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 
7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  утримався 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



спільному 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. 

 

 

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

в голосуванні” – 2, «відсутня» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін в додаток 2 рішення VII сесії 

міської ради VII скликання від 10.03.2016 №7 «Про затвердження Положення про комісію з 

питань надання допомоги малозабезпеченим мешканцям м.Шепетівки та її складу»»  

прийняти як рішення сесії (додається рішення №8). 

 

ХІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про затвердження 

плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, який повідомив, що 

проект рішення розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, зауважень та 

доповнень не надходило. 

 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
11.   Літвін Юлія Віталіївна за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.   Синюта Володимир Володимирович за 
17.   Сікора Інна Володимирівна за 
18.   Собчук Наталія Миколаївна за 
19.   Сорока Дмитро Леонідович за 
20.   Спеціальний Павло Андрійович за 
21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



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. 

 

 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2020 рік»  прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№9). 

 

ХІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про стан виконання міського 

бюджету за січень-вересень 2019 року, який повідомив, що проект рішення розглянуто на 

спільному 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. 

 

На запитання записався 1 депутат міської ради (Липкань А.В. - помилково). 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
11.   Літвін Юлія Віталіївна за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.   Синюта Володимир Володимирович за 
17.   Сікора Інна Володимирівна за 
18.   Собчук Наталія Миколаївна за 
19.   Сорока Дмитро Леонідович за 
20.   Спеціальний Павло Андрійович за 
21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



 

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. 

 

 

„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 4, «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про стан виконання міського бюджету за січень-

вересень 2019 року», відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на 

підтримку під час голосування. 

 

ХІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Спеціаліста І категорії юридичного відділу Ковернягу Л.О. про звільнення 

Андрійчук Н.В. від сплати коштів за використання земельної ділянки, яка повідомила, що 

проект рішення розглянуто на спільному 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. 

 

На запитання записались 3 депутати міської ради (Спеціальний П.А. – помилково). 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.  Бунечко Алла Вікторівна відсутня 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович утримався 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. щодо некоректного висвітлення 

кадастрового номеру в проекті рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з уточненням можливості розгляду 

викупу нерухомості міською радою, в зв’язку з відсутністю коштів для оплати за 

використання земельної ділянки у Андрійчук А.В. та Петренко Є. В.. Повідомив, що 

звернення буде підготовлене комісією з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища. 

 

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» з правкою як рішення сесії. Пропозиція не приймається, 

в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 

„За”– 1, „проти” – 4, „утримались” – 13+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 4, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про звільнення Андрійчук  Н. В. від сплати коштів за 

використання земельної ділянки», відхилений, як такий, що не отримав необхідної 

більшості голосів на підтримку під час голосування. 

 

ХІV. 

 

СЛУХАЛИ: Спеціаліста юридичного відділу Ковернягу Л.О. про звільнення Петренко Є. В. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович утримався 
2.   Бунечко Алла Вікторівна утрималась 
3.   Верхогляд Михайло Іванович утримався 
4.   Веселкова Галина Петрівна утрималась 
5.   Волоткевич Ігор Васильович утримався 
6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 
7.   Гетьман Василь Михайлович утримався 
8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 
9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович утримався 
11.   Літвін Юлія Віталіївна  проти 

12.   Мазаєв Володимир Васильович не голосував 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 
14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна  проти 

16.   Синюта Володимир Володимирович  утримався 

17.   Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.   Собчук Наталія Миколаївна  за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович  утримався 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  проти 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  проти 

23.   Шайнога Юрій Миколайович   утримався 

24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 



від сплати коштів за використання земельної ділянки, яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на спільному 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» зі зміною 

кадастрового номеру як рішення сесії. 

 

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

рішення «за основу» та «в цілому» зі зміною кадастрового номеру як рішення сесії. 

Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під 

час голосування. 

 

 

„За”– немає, „проти” – 2, „утримались” – 14+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 6, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про звільнення Петренко Є. В. від сплати коштів за 

використання земельної ділянки», відхилений, як такий, що не отримав необхідної 

більшості голосів на підтримку під час голосування. 

 

ХV. 

 

СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович утримався 
2.   Бунечко Алла Вікторівна утрималась 
3.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 

4.   Веселкова Галина Петрівна утримався 

5.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 
7.   Гетьман Василь Михайлович утримався 
8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 
9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович утримався 
11.   Літвін Юлія Віталіївна не голосувала 

12.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 
14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна проти 

16.   Синюта Володимир Володимирович утримався 

17.   Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.   Собчук Наталія Миколаївна утрималась 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович проти 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович утримався 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  утримався 
24.   Яковлева Наталія Василівна утримався 



відносин Чеханюк А.В. про відміну підпункту рішення сесії міської ради, яка повідомила, 

що проект рішення розглянуто на спільному 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. 

 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові депутатської комісії з питань земельних 

відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища Синюті В.В., 

який повідомив, що дане питання є технічним. 

 

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. 

 

 

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

голосуванні” – 4, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про відміну підпункту рішення сесії міської ради», 

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

голосування. 

 

 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 

4.   Веселкова Галина Петрівна  за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утримався 

7.   Гетьман Василь Михайлович  за 

8.   Кикоть Микола Юрійович  за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович  за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна  за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна утримався 

16.   Синюта Володимир Володимирович  за 

17.   Сікора Інна Володимирівна  за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна  за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович утримався 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович утримався 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  утримався 

24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 



ХVІ. 

 

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 земельної ділянки комунальної 

власності, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному 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. 

 

 

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

голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

комунальної власності»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №10). 

 

ХVІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович   утримався 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин Чеханюк А.В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

згідно із ст.124 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на спільному 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. 

 

На запитання записався 1 депутат міської ради. 

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

дозволу. 

Головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин Чеханюк 

А.В. повідомила, що земельна ділянка надається на умовах оренди та пояснила умови 

договору оренди. 

 

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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



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

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок згідно із ст.124 Земельного кодексу України»  прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №11). 

 

ХVІІІ. 

 

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 спільному засіданні 

депутатських комісій, зауважень та доповнень не надходило. 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

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 №12). 

 

ХІХ. 

 

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 проекту землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному 

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 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 утримався 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утримався 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна утримався 

12.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна утримався 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович не голосував 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  не голосував 

24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 



 

„За”– 10, „проти” – немає, „утримались” – 7+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 5, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 

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

України для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)», відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості 

голосів на підтримку під час голосування. 

 

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 згідно із ст. 118, 121, яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на спільному 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 голосувати по підпунктах пункту 1: 

«1. Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 

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

1.1. Ковені Віктору Пилиповичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Довженка, 1-Б  орієнтовною 

площею земельної ділянки 1000 кв. м із земель житлової та громадської забудови за 

рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Гунчуку Василю Семеновичу для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Пліщинській, 170 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м із земель житлової 

та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Попіку Юрію Івановичу для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Пліщинській, 

170 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Нагребецькому Віктору Володимировичу для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Пліщинській, 170 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м із земель житлової 

та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності.  

1.5. Косовському Миколі Францевичу для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Пліщинській, 170 орієнтовною площею земельної ділянки 24 кв. м із земель житлової 

та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності.  

1.6. Білусі Галині Олександрівні для індивідуального садівництва по вул. Судилківській, 

113 орієнтовною площею земельної ділянки 1127 кв. м із земель сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.7. Польовій Ользі Олександрівні для індивідуального садівництва по вул. Валі Котика, 66 

орієнтовною площею земельної ділянки 120 кв. м із земель сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності.» 

 

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

Пропозиція приймається. 

 

 



 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні» -2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування п.1.1. «Ковені Віктору Пилиповичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Довженка, 1-Б  орієнтовною площею земельної ділянки 1000 

кв. м із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної 

власності.». Пропозиція не приймається, як така, що не набрала достатньої кількості голосів  

під час голосування. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 

4.   Веселкова Галина Петрівна  за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович утримався 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утримався 

7.   Гетьман Василь Михайлович утримався 

8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович  за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна утримався 

12.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 



 

„За”– 9, „проти” – немає, „утримались” – 8+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 5, «відсутні» - 2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування п.1.2.-1.5: 

«1.2. Гунчуку Василю Семеновичу для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Пліщинській, 170 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м із земель житлової 

та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Попіку Юрію Івановичу для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Пліщинській, 

170 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Нагребецькому Віктору Володимировичу для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Пліщинській, 170 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м із земель житлової 

та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності.  

1.5. Косовському Миколі Францевичу для будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Пліщинській, 170 орієнтовною площею земельної ділянки 24 кв. м із земель житлової 

та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності.» Пропозиція 

приймається. 

 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна утримався 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович не голосував 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  не голосував 

24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 



 

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

в голосуванні” – 3, «відсутні» -2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування п. «1.6 Білусі Галині Олександрівні 

для індивідуального садівництва по вул. Судилківській, 113 орієнтовною площею земельної 

ділянки 1127 кв. м із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності.». Пропозиція не приймається, як така, що не набрала достатньої 

кількості голосів під час голосування. 

 

 

„За”– 7, „проти” – немає, „утримались” – 12+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 3, «відсутні» - 2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування п. «1.7. Польовій Ользі 

Олександрівні для індивідуального садівництва по вул. Валі Котика, 66 орієнтовною 

площею земельної ділянки 120 кв. м із земель сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності.». Пропозиція не приймається, як така, що не 

набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 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  за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович утримався 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утримався 

7.   Гетьман Василь Михайлович утримався 

8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович  за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна утримався 

12.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна утримався 

16.   Синюта Володимир Володимирович  за 

17.   Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.   Собчук Наталія Миколаївна  за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович утримався 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович утримався 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  утримався 

24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 

 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 не голосувала 



 

„За”– 12+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 9, «відсутні» - 2. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» з позитивно проголосованими 

пунктами як рішення сесії. 

 

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

рішення «в цілому» з позитивно проголосованими пунктами як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

5.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович не голосував 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  не голосував 

24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 



 

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

в голосуванні” – 2, «відсутні» -2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121»  прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №13). 

 

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 спільному засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень 

не надходило. Повідомила, що в зв’язку з непроголосованим рішенням «Про відміну 

підпункту рішення сесії міської ради», підпункт «1.1. Шкляруку Миколі Васильовичу по 

вул. Київській, 1 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м для будівництва 

індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель 

комунальної власності.» знімається 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 - голосувати за п. «1.3. Сташук Таїсії Миколаївні по вул. 

Островського, 84 орієнтовною площею 846 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності» окремо. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію. Пропозиція не 

приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час 

голосування. 

 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович утримався 

4.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

5.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосувала 

7.   Гетьман Василь Михайлович утримався 

8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович не голосував 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 



 

„За”– 10+1 голос міського голови, „проти” – 1, „утримались” – 4, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 7, «відсутні» - 2. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» як рішення сесії, без п. «1.1. 

Шкляруку Миколі Васильовичу по вул. Київській, 1 орієнтовною площею земельної 

ділянки 50 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності.» зі зміною нумерації. 

 

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

рішення «в цілому» як рішення сесії, без п. «1.1. Шкляруку Миколі Васильовичу по вул. 

Київській, 1 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв. м для будівництва 

індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель 

комунальної власності.» зі зміною нумерації. Пропозиція приймається. 

 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович утримався 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  проти 

24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 

 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 за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  утримався 



 

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

голосуванні” – 3, «відсутні» - 2. 

 

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 №14). 

 

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, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному 

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. 

 

24.   Яковлева Наталія Василівна  не голосувала 

 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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 



 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

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»  прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№15). 

 

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 

спільному засіданні депутатських комісій, пропозиція комісії по встановити строк оренди 

земельної ділянки на 3 роки «4. Поновити Стьопичу В’ячеславу Валентиновичу строком на 

1 рік (до _____ 2020 р.) договір оренди земельної ділянки площею 14 кв. м по вул. Валі 

Котика, 85-А (кадастровий номер 6810700000:01:006:0482) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування кіоску).  

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 

земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 

його (її) державну реєстрацію. 

5. Поновити Перовській Ганні Олексіївні, Барильотті Федору Павловичу строком на 5 років 

(до _____ 2024 р.) договір оренди земельної ділянки площею 4098 кв. м по вул. Річній, 36 

(кадастровий номер 6810700000:01:012:0435) для сінокосіння. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 

земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 

його (її) державну реєстрацію.». 

 

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

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

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Сікора І.В., яка заявила про конфлікт інтересів та 

повідомила, що утримується від голосування стосовно даного питання по п. «3. Поновити 

Сікорі Валентину Миколайовичу строком на 3 роки (до _____ 2022 р.) договір оренди 

земельної ділянки площею 372 кв. м по Старокостянтинівському шосе, 18 (кадастровий 

номер 6810700000:01:013:0371) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування магазину). 

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 

земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 

його (її) державну реєстрацію.». 

 

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

рішення сесії. 

 

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

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

 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



 

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

в голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

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

рішення №16). 

 

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 земельної ділянки, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, 

зауважень та доповнень не надходило. 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 

4.   Веселкова Галина Петрівна за 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна заявила про конфлікт інтересів не голосувала 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 



 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №17). 

 

ХХV. 

 

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 Драниці Олександру Васильовичу, 

яка повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному 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. 

 

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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 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 



 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні» -2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Драниці Олександру 

Васильовичу»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №18). 

 

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 Чепеленко Наталії Сергіївні, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, 

зауважень та доповнень не надходило. Повідомила, що на земельній ділянці площею 88 кв. 

стоїть об’єкт нерухомого майна площею 60 кв.м.. 

 

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

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

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Шайнога Ю.М. наголосив на тому, що об’єкт 

нерухомості включає в себе зупинку, що в майбутньому може мати незручності. 

 

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. 

 

 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



 

„За”– 5, „проти” – 1, „утримались” – 11+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 5, «відсутні» -2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Чепеленко Наталії 

Сергіївні», відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку 

під час голосування. 

 

ХХVІІ. 

 

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 Раку Олександру Васильовичу (вул. 

Судилківська, 1), яка повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному 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 утримався 

1.   Биков Віталій Петрович утримався 

2.   Бунечко Алла Вікторівна утримався 

3.   Верхогляд Михайло Іванович  за 

4.   Веселкова Галина Петрівна  не голосувала 

5.   Волоткевич Ігор Васильович не голосувала 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 

7.   Гетьман Василь Михайлович утримався 

8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович утримався 

11.   Літвін Юлія Віталіївна утрималась 

12.   Мазаєв Володимир Васильович  за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна утрималась 

16.   Синюта Володимир Володимирович утримався 

17.   Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.   Собчук Наталія Миколаївна утрималась 

19.   Сорока Дмитро Леонідович  за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович   проти 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 



 

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

в голосуванні” – 1, «відсутні»-2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Раку Олександру 

Васильовичу (вул. Судилківська, 1)»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №19). 

 

ХХVІІІ. 

 

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 Раку Олександру Васильовичу (вул. 

Героїв Небесної Сотні, 29-А), яка повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному 

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 не приймається, в зв’язку з 

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

 

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.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович  за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна відсутня 

3.   Верхогляд Михайло Іванович за 



 

„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 4, «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Раку Олександру 

Васильовичу (вул. Героїв Небесної Сотні, 29-А)», відхилений, як такий, що не отримав 

необхідної більшості голосів на підтримку під час голосування. 

 

ХХІХ. 

«Різне» 

 

ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив про скликання LХVІ 

(позачергової) сесії міської ради VІІ скликання на 05.12.2019 року та про засідання 

депутатських комісій, які відбудуться: 

02.12.2019 р. о 10.00 год. спільне засідання депутатських комісій з питань соціально-

економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів; розвитку промисловості, 

житлово- комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту,  енергетики 

та зв’язку. 

03.12.2019 р. о 10.00 год. спільне засідання депутатських комісій з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку; з питань охорони здоров`я, 

соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту; з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища. 

 

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

виступити вичерпаний та оголосив LХV сесію міської ради VІІ скликання закритою. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 

 

Міський голова                                                              Полодюк М.І. 

4.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

5.   Волоткевич Ігор Васильович за 

6.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

7.   Гетьман Василь Михайлович за 

8.   Кикоть Микола Юрійович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович відсутній 

10.   Липкань Анатолій Всеволодович утримався 

11.   Літвін Юлія Віталіївна за 

12.   Мазаєв Володимир Васильович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна відсутня 

15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 

16.   Синюта Володимир Володимирович за 

17.   Сікора Інна Володимирівна за 

18.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

22.   Холява Петро Ярославович за 

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 



Список присутніх, запрошених 

на засіданні LХV сесії  міської ради VII скликання  

28 листопада 2019 року 

 

1. Погребняк Ірина Леонідівна                 - журналіст обласного інформаційно-  

                                                                            аналітичного тижневика « День за Днем» 

 

2. Шпак Дмитро Миколайович                 - фотокореспондент обласного інформаційно-   

                                                                          аналітичного  тижневика « День за Днем» 

 

3. Ложкіна Марина Миколаївна  -  громадська організація «Обєднання ініціатив  

      «КОЛО»» 

 
 

 
  

 

 


