
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

LXVІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання 
 
 

05 грудня 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      – 25 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 LXVІ (позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський 
голова Полодюк М.І.. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за 
допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні 23 
депутати міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання LXVІ 
(позачергової)   сесії  міської ради VІІ скликання відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання, які запропоновано розглянути на  
сесійному засіданні, депутатами опрацьовано на засіданнях постійних комісій, зокрема:  
 

1. Про погодження Шепетівському підприємству теплових мереж договорів реструктуризації 
заборгованості за спожитий природний газ з НАК «Нафтогаз України» та надання місцевої 
гарантії щодо його виконання, шляхом укладення договорів місцевих гарантій 
   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальник управління  
   житлово-комунального господарства та з питань  
       регулювання земельних відносин 

2. Про затвердження порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями до 
загального фонду міського бюджету частини прибутку   щоквартальної фінансово-
господарської діяльності у 2020 році 
   Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
   управління 

3. Про внесення доповнень в Додаток 4 рішення LVIII  сесії міської  ради VII скликання від 13 
червня 2019 року №5 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік на 
території міста Шепетівка 



Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

4. Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік 
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

5. Про укладання угод між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою 
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

6. Різне 
 
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити за основу перелік питань порядку 
денного LXVІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція ставиться на 
голосування і приймається. 
 

 
„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 начальник 
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 
відносин Цвіркун П.І. «Про внесення змін в додаток до Програми розвитку житлово-
комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
ХХІХ сесії міської ради VII скликання від 28.11.2017 року №5 «Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального Господарства міста Шепетівка на 2018-2022 
роки». 

 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.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович за 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович відсутній 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
16.   Потапова Галина Лук’янівна за 
17.   Примак Віталій Олександрович за 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна за 
20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.  Синюта Володимир Володимирович відсутній 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна за 



Міський голова Полодюк М.І. нагадав, що на минулу сесію виносилось 2 альтернативних 
проети рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-
комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
ХХІХ сесії міської ради VII скликання від 28.11.2017 року №5 «Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального Господарства міста Шепетівка на 2018-2022 
роки», які були направлені на довивчення. Повідомив про депутатський запит від депутата 
міської ради Мазаєва В.В. щодо відключення 6 ліфтів в будинках, в зв’язку з тим, що вони 
потребують капітального ремонту. СРБП «Хмельницькліфт» було закуплено деталі для 
необхідного проведення ремонту. 
З врахуванням критичності ситуації та для забезпечення початку робіт СРБП 
«Хмельницькліфт» було розроблено даний проект рішення з внесенням змін в додаток, 
передбачивши видатки на капітальний ремонт ліфтів.  
Міський голова Полодюк М.І. вніс пропозицію включити в порядок денний питання «Про 
внесення змін в додаток до Програми розвитку житлово-комунального господарства міста 
Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХІХ сесії міської ради VII 
скликання від 28.11.2017 року №5 «Про затвердження Програми розвитку житлово-
комунального Господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки», розглянувши його за №6.  
 
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання, чи є 
бажаючі виступити. 
 
На запитання записалось 3 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. зауважив, що на минулій сесії дане 
питання було направлено на довивчення і потребує додаткового аналізу. Наголосив на 
необхідності водозабезпеченням мікрорайону Шанхай. 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що в попередньому проекті рішення був спірним 
1 пункт, в даній редакції він виключений. Зміни внесені в додаток, передбачивши видатки 
на капітальний ремонт ліфтів в розмірі 400 тис.грн.. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. щодо уточнення суми, яка необхідна для 
капітального ремонту ліфтів. 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що сума в 400 тис.грн. вказана з запасом. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Потапова Г.Л. зауважила, що в змісті Програми не 
передбачена можливість капітального ремонту ліфтів, а тому зміни потрібно вносити не 
тільки в додаток, але й в Програму. 
 
Міський голова Полодюк М.І. ставить пропозицію включити в порядок денний питання 
«Про внесення змін в додаток до Програми розвитку житлово-комунального господарства 
міста Шепетівка на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХІХ сесії міської ради VII 
скликання від 28.11.2017 року №5 «Про затвердження Програми розвитку житлово-
комунального Господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки» на голосування. 
Пропозиція не приймається, в звязку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під 
час голосування. 
 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Бунечко Алла Вікторівна  утрималась 
3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 



 
„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 3, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 6, ,,відсутні”  - 1. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію затвердити «в цілому» 
перелік питань порядку денного LXVІ (позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання:  
 

1. Про погодження Шепетівському підприємству теплових мереж договорів реструктуризації 
заборгованості за спожитий природний газ з НАК «Нафтогаз України» та надання місцевої 
гарантії щодо його виконання, шляхом укладення договорів місцевих гарантій 
   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальник управління  
   житлово-комунального господарства та з питань  
       регулювання земельних відносин 

2. Про затвердження порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями до 
загального фонду міського бюджету частини прибутку   щоквартальної фінансово-
господарської діяльності у 2020 році 
   Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
   управління 

3. Про внесення доповнень в Додаток 4 рішення LVIII  сесії міської  ради VII скликання від 13 
червня 2019 року №5 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік на 
території міста Шепетівка 

Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

4. Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік 
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

5. Про укладання угод між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою 
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

6. Різне 
 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Гетьман Василь Михайлович за 
7.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович не голосував 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна  утрималась 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
16.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 
17.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна за 
20.   Савчук Руслан Віталійович  утримався 
21.   Синюта Володимир Володимирович за 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна відсутня 



Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 
 

 
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - 1. 

І. 
 

 
СЛУХАЛИ: Начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 
регулювання земельних відноси Цвіркуна П.І. про погодження Шепетівському 
підприємству теплових мереж договорів реструктуризації заборгованості за спожитий 
природний газ з НАК «Нафтогаз України» та надання місцевої гарантії щодо його 
виконання, шляхом укладення договорів місцевих гарантій, який повідомив, що проект 
рішення розглянуто на засіданні депутатських  комісій, зауважень та доповнень не 
надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. 
 
На запитання записалось 3 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. з запитанням щодо джерел погашення 
боргу. 
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відноси Цвіркун П.І. повідомив, що погашення боргу буде відбуватись за 
рахунок погашення поточних платежів від споживачів за надані послуги. 
 

 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.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович за 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович не голосував 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
16.   Потапова Галина Лук’янівна за 
17.   Примак Віталій Олександрович за 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна за 
20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.   Синюта Володимир Володимирович за 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна відсутня 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. щодо уточнення дати початку сплати 
платежів. 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що платежі будуть проводитись після підписання 
договорів з НАК «Нафтогаз Україна». 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. щодо відсутності договору для 
ознайомлення. 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що в проекті рішення надано для ознайомлення 
типовий бланк договору. 
 
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” – 3, ,,відсутні”  - 2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про погодження Шепетівському підприємству 
теплових мереж договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ з 
НАК «Нафтогаз України» та надання місцевої гарантії щодо його виконання, шляхом 
укладення договорів місцевих гарантій» прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 

 
ІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про затвердження порядку і 
нормативів відрахування господарськими організаціями до загального фонду міського 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Бунечко Алла Вікторівна відсутня 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Гетьман Василь Михайлович за 
7.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
16.   Потапова Галина Лук’янівна  утримався 
17.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна за 
20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна відсутня 



бюджету частини прибутку щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році, 
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 3 депутати міської ради (Сорока Д.Л., Костюк В.В. – помилково) 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з запитанням щодо пояснення 
використання фрази «частини чистого прибутку (доходу)» в тексті проекту рішення та 
причин відсутності прибутку в більшості комунальних підприємств. 
Начальник фінансвого управління Дрищ В.О. повідомив, що формулювання визначено в 
Податковому кодексі України. Відсутність чистого прибутку у комунальних підприємств 
пояснюється тим, що видатки більші за доходи. 
 
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”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 2, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження порядку і нормативів відрахування 
господарськими організаціями до загального фонду міського бюджету частини прибутку   

 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.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович за 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
16.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 
17.   Примак Віталій Олександрович за 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна за 
20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна відсутня 



щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році»  прийняти як рішення сесії 
(додається рішення №2). 

 
ІІІ. 

 

 
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення доповнень в 
Додаток 4 рішення LVIII  сесії міської  ради VII скликання від 13 червня 2019 року №5 
«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік на території міста 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. 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”– 3, „проти” – немає, „утримались” – 17+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 4, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення доповнень в Додаток 4 рішення LVIII  
сесії міської  ради VII скликання від 13 червня 2019 року №5 «Про встановлення місцевих 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 
1.   Биков Віталій Петрович не голосував 
2.   Бунечко Алла Вікторівна утрималась 
3.   Веселкова Галина Петрівна не голосував 
4.   Волоткевич Ігор Васильович утримався 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 
6.   Гетьман Василь Михайлович утримався 
7.   Глушківський Владислав Станіславович  за 
8.   Кикоть Микола Юрійович утримався 
9.   Костюк Володимир Володимирович  за 
10.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович утримався 
12.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна утрималась 
14.   Одуд Богдан Михайлович утримався 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 
16.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 
17.   Примак Віталій Олександрович утримався 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна утрималась 
19.   Савчук Валентина Миколаївна  за 
20.   Савчук Руслан Віталійович утримався 
21.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 
22.   Сорока Дмитро Леонідович утримався 
23.   Спеціальний Павло Андрійович утримався 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  утримався 
25.   Яковлева Наталія Василівна відсутня 



податків та зборів на 2020 рік на території міста Шепетівка» відхилений, як такий, що не 
отримав необхідної більшості голосів на підтримку під час голосування. 

 
ІV. 

 

 
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про бюджет міста Шепетівка 
на 2020 рік, який повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному засіданні 
депутатських комісій. 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що профільною депутатською 
комісією було запропоновано внести зміни до капітальних видатків, в сумі 500 тис.грн., а 
саме тимчасово зарезервувати їх за видатками «Капітальний ремонт проспекту Миру». В 
січні 2020 року дані кошти будуть направлені за напрямками, які будуть вирішені як 
цільові. 

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 6 депутатів міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. щодо змісту листа Міністерства фінансів 
України від 01.10.2019 року, згідно якого розраховані видатки на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, про зміст листа, в якому 
прописано індекс росту економіки, ріст цін та промисловості. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. з запитанням щодо видатків на 
харчування дітей в ДНЗ та НЗ, які закладені на 2020 рік, на який період вистачить даних 
коштів. 
Начальник фінансвого відділу Дрищ В.О. повідомив, що в проекті бюджету закладені 
видатки 11 грн. до кінця року. 
Депутат міської ради Курганський О.О. з запитанням чи передбачені кошти на атестацію 
робочих місць. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що кошти передбачені в розмірі 
4 млн.грн.. 
Депутат міської ради Курганський О.О. з запитанням чи є перехідна освітянська субвенція 
в поточному році. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що на даний момент інформації 
немає. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. з запитанням чи передбачені кошти на 
перевезення пільгових категорій населення (дітей та осіб пенсійного віку). 
Начальник фінансового відділу Дрищ В.О. повідомив, що на перевезення осіб пенсійного 
віку передбачено 4 млн.грн., фінансування по освітянській програмі буде проведено в січні 
2020 року.  
Депутат міської ради Костюк В.В. з запитанням чи передбачені кошти на поточний чи 
капітальний ремонт вулиці Чкалова та Героїв Небесної Сотні біля спортивного комплексу 
та біля будинку по вулиці Героїв Небесної Сотні, 31А. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що на дороги передбачено 2.5 
млн грн., які з врахуванням перехідного залишку будуть направлені за пропозицією 
депутатських комісій на пріоритетні напрями. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. щодо джерел основних прогнозних 
показників економічного та соціального розвитку на 2020 рік. 



Начальник фінансвого управління Дрищ В.О. повідомив, що інформація надана 
управлінням економічного розвитку відповідно до запиту фінансового управління. 
Начальник управління економічного розвитку Гринь О.М. повідомив, що інформацію 
підготовлено згідно відповідей, які отримано на запити від промислових підприємств міста. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сорока Д.Л. підняв питання фінансування освіти. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. надав інформацію стосовно обсягів 
фінансування освіти, та повідомив, що видатки на утримання закладів та здійснення 
заходів, що фінансуються через управління освіти Шепетівської міської ради на 2020 рік  
передбачені в розмірі 189 909 796, 00 грн, що на 4 637 219,00 грн більше видатків 2019 
року. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням щодо суми, яка 
необхідна на фінансування олімпійських та неолімпійських видів спорту, згідно запитів 
начальника відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що потреба у фінансуванні, 
згідно запитів склала 200 тис.грн. на рік.  
 
На виступ записались 5 депутатів міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. наголосив на необхідності завчасного 
ознайомлення з проектом рішення, підняв питання фінансування розвитку міста. Вніс 
пропозицію зняти частину коштів з фінансування освіти та перенаправити їх на 
фінансування проведення водогону на Шанхай. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. не підтримав пропозицію 
перенаправлення коштів з освіти. Підняв питання фінансування олімпійських та 
неолімпійських видів спорту та вніс пропозицію зняти кошти в розмірі 200 тис.грн. з 
фінансування ПМСД. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. щодо необхідності, повноти та 
ефективності фінансування закладів освіти. Наголосив на недофінансуванні галузі. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. щодо джерел фінансування ПМСД та 
фінансування ЦРЛ. 
 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про дотації, які надійшли з 
державного бюджету. Повідомив, що не зважаючи на брак фінансів був підготовлений 
збалансований бюджет. Надав інформацію щодо причин створення ПМСД та джерел його 
фінансування. 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу». 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 
рішення «за основу». Пропозиція 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 



 
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 1, ,,відсутні”  -1. 
 
Надійшла пропозиція депутата міської ради Спеціального П.А. зняти кошти з фінансування 
ПМСД в розмірі 200 тис.грн. та перенаправити їх на фінансування розвитку олімпійських 
та неолімпійських видів спорту. 
 

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. 
 

6.   Гетьман Василь Михайлович за 
7.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович за 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
16.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 
17.   Примак Віталій Олександрович за 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.   Синюта Володимир Володимирович утримався 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 
1.   Биков Віталій Петрович не голосував 
2.   Бунечко Алла Вікторівна за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович  проти 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосувала 
6.   Гетьман Василь Михайлович не голосував 
7.   Глушківський Владислав Станіславович не голосував 
8.   Кикоть Микола Юрійович  утримався 
9.   Костюк Володимир Володимирович за 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович  утримався 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович  утримався 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович  утримався 
16.   Потапова Галина Лук’янівна за 
17.   Примак Віталій Олександрович за 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна  утримався 
19.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 



 
„За”– 13, „проти” – 1, „утримались” – 5+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 4, ,,відсутні”  -2. 
 
На виступ записався 1 депутат міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з пропозицією кошти, передбачені на 
благоустрій міста використати на будівництво водогону на Шанхай. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що дані статті видатків це кошти 
капітального та загального фондів і заміщення їх неможливе, оскільки це порушення 
чинного бюджетного кодексу. Повідомив про пропозицію бюджетної комісії щодо 
визначення приорітетного фінансування на 2020 рік. 
Депутат міської ради Примак В.О. зняв пропозицію з голосування. 
 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про зміни в проект 
рішення сесії "Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік", а саме:  в п.1 суму доходів 
міського бюджету 299 508 552,00 грн. замінити на  301 572 777,00 грн. : 

за рахунок збільшення офіційний трансфертів на суму 2 064 225,00 грн.: 
- ККД 41040200  Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 252 600,00 грн. 

- ККД 41051200 Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
на суму 811 625,00 грн. 
в п.1 суму видатків міського бюджету 299 508 552,00 грн. замінити на 301 572 
777,00 грн., тим самим збільшити видатки на суму 2 064 225,00 грн., дані кошти 
направити на : 
По головному розпоряднику коштів "Управління освіти Шепетівської міської ради" 
збільшити асигнування в сумі 1 336 600,00 грн., а саме: 

за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
на суму 811 625,00 грн., з них на видатки споживання в сумі 534 000,00 грн., та на видатки 
розвитку в сумі 277 625,00 грн.  

 на видатки споживання 534 000,00 грн. (оплата праці з нарахуваннями ) 
ТПКВ 0611010 Надання дошкільної освіти збільшити асигнування в сумі 177 000,00 грн. 

на оплату праці з нарахуваннями , в тому числі  ДНЗ №2 "Сонечко" - 94 400,00 грн.; ДНЗ № 
4 "Світлячок" - 35 400,00 грн.; ДНЗ №7 "Дюймовочка" - 11 800,00 грн.; ДНЗ №9 "Барвінок" 
-      35 400,00 грн. 
ТПКВ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами збільшити асигнування в сумі 171 360,00 грн.,   
з них: на оплату праці з нарахуваннями в тому числі:  
НВК №1 - 14 280,00 грн.; НВК №3 - 14 280,00 грн. ; ЗОШ №4 - 85 680,00 грн.; ЗОШ № 6 -  
57 120,00 грн. 
ТПКВ 0611040,00 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами збільшити асигнування 
в сумі 185 640,00 грн. 

20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.   Синюта Володимир Володимирович за 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна відсутня 



за рахунок Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету в сумі 1 252 600,00 грн. 
ТПКВ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами збільшити асигнування в сумі 739 463,00 грн. 
на харчування, в тому числі:   НВК №1 - 110 769,00 грн.; НВК №2- 82 213,00 грн.; НВК №3 
- 114 199,00 грн. ; ЗОШ №1 - 83 534,00 грн.; СЗОШ №2 - 125 899,00 грн.; ЗОШ №3 - 56 
571,00 грн.; ЗОШ №4 - 56 307,00 грн.; ЗОШ № 6 - 52 342,00 грн.; ЗОШ №8 - 57 629,00 грн. 
ТПКВ 0611040,00 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами збільшити асигнування 
в сумі 63 137,00 грн., на харчування. 
ТПКВ 3718700 Резервний фонд збільшити асигнування в сумі 450 000,00 грн. 
 
Збільшити видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) (ВИДАТКИ РОЗВИТКУ) в 
сумі 277 625,00 грн., в тому числі:   (на придбання засобів корекції в закладах освіти), а 
саме: 
ТПКВ 0611010 Надання дошкільної освіти збільшити асигнування в сумі 88 500,00 грн., в 
тому числі:  ДНЗ №2 "Сонечко" - 47 200,00 грн.; ДНЗ № 4 "Світлячок" - 17 700,00 грн.; ДНЗ 
№7 "Дюймовочка" - 5 900,00 грн.; ДНЗ №9 "Барвінок" - 17 700,00 грн. 
ТПКВ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами збільшити асигнування в сумі  90 780,00 грн., в 
тому числі : НВК №1 - 7 565,00 грн.; НВК №2- 7 565,00 грн.; ЗОШ №4 - 45 390,00 грн.; 
ЗОШ № 6 - 30 260,00 грн.;  
ТПКВ 0611040,00 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами збільшити асигнування 
в сумі 98 345,00 грн. 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» з доповненнями як рішення 
сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 
рішення «в цілому» з доповненнями як рішення сесії. Пропозиція приймається. 
 
 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Гетьман Василь Михайлович за 
7.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович за 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
16.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 
17.   Примак Віталій Олександрович утримався 



 
„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 4, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 1, ,,відсутні”  -1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік»  прийняти 
як рішення сесії (додається рішення №3). 
 

V. 
 

 
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про укладання угод між 
Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою, 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 2 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сорока Д.Л. з запитанням чи буде направлена дана 
субвенція на виплату заборгованості по заробітній платі для лікарів. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. пояснив, що кошти виділяються для надання 
жителям міста медичних послуг. 
 
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. 
 

18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.   Синюта Володимир Володимирович  утримався 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна  утрималась 

 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.   Глушківський Владислав Станіславович за 
8.   Кикоть Микола Юрійович за 
9.   Костюк Володимир Володимирович за 
10.   Курганський Олександр Олексійович за 
11.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
14.   Одуд Богдан Михайлович за 
15.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 



 
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про укладання угод між Шепетівською міською радою 
та Шепетівською районною радою»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №4). 

 
VІ. 

 

 «Різне» 
 

На виступ записались 3 депутати міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Одуд Б.М. щодо доцільності фінансування та 
утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Підняв питання щодо якості 
освіти та сплати податків вчителями, які працюють репетиторами. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. підняв питання закупівлі машини 
для латання швів для комунальногое підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 
підприємство». 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. підняв питання надання дозволів на 
встановлення та розміщення кіосків біля навчальних закладів. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив про необхідність заповнення бланку 
надання депутатами пропозицій щодо використання коштів міського бюджету 2020 року. 
 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що 06 грудня 2019 року у великій сесійній залі на 
13.00 год. відбудуться урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування та запросив 
депутатів міської ради бути присутніми. 
 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих 
виступити вичерпаний та оголосив LХVІ (позачергову) сесію міської ради VІІ скликання 
закритою. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Міський голова                                                              Полодюк М.І. 
 
 

 
 
 
 
 

16.   Потапова Галина Лук’янівна за 
17.   Примак Віталій Олександрович за 
18.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
19.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
20.   Савчук Руслан Віталійович за 
21.   Синюта Володимир Володимирович за 
22.   Сорока Дмитро Леонідович за 
23.   Спеціальний Павло Андрійович за 
24.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
25.   Яковлева Наталія Василівна за 



Список присутніх, запрошених 
на засіданні LХVІ (позачерговій) сесії  міської ради VII скликання  

05 грудня 2019 року 
 

1. Погребняк Ірина Леонідівна                 - журналіст обласного інформаційно-  
                                                                       аналітичного тижневика «День за днем» 
 
2. Корольков Володимир Петрович       - фотокореспондент міськрайонної громадсько- 
       політичної газети «Шепетівський вісник» 
 
3. Ложкіна Марина Миколаївна  -  керівник громадської організації «Пласт» 
 
 
4. Градомський Віталій Валентинович - керівник комунального некомерційного 

підприємства "Шепетівський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги  
Шепетівської міської ради»  

 


