
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

LXVІІ сесії міської ради VІІ скликання 
 
 

12 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      – 24 чол. 
         (список додається) 
Запрошених                                  –  6 чол. 
         (список додається)  
  
 

В сесійній залі присутні заступники міського 
голови, начальники управлінь та відділів 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 

 

 
 

Засідання LXVІІ сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський голова 
Полодюк М.І.. 

 

Міський голова Полодюк М.І. провів засідання голів фракцій, на якому було заслухано та 
обговорено питання «Про надання одноразової грошової допомоги Дмитерко Марії 
Миколаївні». В результаті обговорення вирішено винести на розгляд сесії міської ради 
питання ««Про надання одноразової грошової допомоги Дмитерко Марії Миколаївні». 
 
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за 
допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні 22 
депутати міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання LXVІІ   
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 затвердження плану роботи міської ради на І півріччя 2020 року 
Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради 

2. Про внесення змін в додаток 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 2018-2022 роки» 



   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальника управління  
   житлово-комунального господарства та з питань  
   регулювання земельних відносин 

3. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» в новій редакції. 
   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальника управління  
   житлово-комунального господарства та з питань  
   регулювання земельних відносин 

4. Про виконання Програми реалізації державної молодіжної політики  в місті 
Шепетівка  2015-2019 р. 

Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 
5. Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2022 

роки. 
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

6. Про внесення змін до бюджету м.Шепетівка на 2019 рік. 
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

7. Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 
2017 року № 17 « Про затвердження списку присяжних» 

Доповідає: Рачук В.І – керуючий справами виконавчого 
комітету 

8. Про  передачу  з балансу   на баланс індивідуально визначеного майна 
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління  

    економічного розвитку  
9. Про внесення змін і доповнень в структуру фінансового управління та в штатний 

розпис апарату міської ради та її виконавчого комітету 
Доповідає: Синюта В.В. – депутат міської ради 

10. Про відміну рішень сесій міської ради та вдосконалення ролі Шепетівської міської 
ради в прийнятті рішень на встановлення тимчасових споруд на центральних 
вулицях міста 

Доповідає: Синюта В.В. – депутат міської ради 
11. Про відміну підпункту рішення сесії міської ради 

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

12. Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 
Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
13. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки та передачу на умовах 

оренди сформованих земельних ділянок по пров. Героїв Небесної Сотні, 2 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
14. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Серкіній Юлії 

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



    комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин 

15. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Б-АРС»     
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно із ст. 124 
Земельного кодексу України (оренда) 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
17. Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
18. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва 
індивідуальних гаражів 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із 

ст. 118, 121 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
21. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 



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

земельних відносин 
23. Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (зі зміною цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 
Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

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

«Про оренду землі» 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
25. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

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

земельних відносин 
26. Про затвердження переліку земельних ділянок, право власності на які буде 

реалізовано через аукціон 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
27. Про внесення доповнень в Програму регулювання та розвитку земельних відносин у 

м. Шепетівка на 2019-2023 роки 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
28. Різне 

 
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити за основу перелік питань порядку 
денного LXVІІ сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція ставиться на голосування і 
приймається. 
 
 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 



 
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні” - 1. 
 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив про зняття з розгляду ініціатором Синютою В.В. 
проектів рішень: №9 «Про внесення змін і доповнень в структуру фінансового управління 
та в штатний розпис апарату міської ради та її виконавчого комітету» та №10 «Про відміну 
рішень сесій міської ради та вдосконалення ролі Шепетівської міської ради в прийнятті 
рішень на встановлення тимчасових споруд на центральних вулицях міста» та за 
результатами спільного депутатського засідання - №5 «Про затвердження Програми для 
забезпечення виконання рішень суду на 2019-2022 роки.»,. Повідомив про засідання голів 
фракцій, яке відбулось перед початком засідання сесії міської ради, де було заслухано та 
обговорено проект рішення «Про надання одноразової грошової допомоги Дмитерко Марії 
Миколаївні». В результаті обговорення вирішено винести на розгляд сесії міської ради 
питання «Про надання одноразової грошової допомоги Дмитерко Марії Миколаївні».  
Міський голова Полодюк М.І. вніс пропозицію включити в порядок денний питання «Про 
надання одноразової грошової допомоги Дмитерко Марії Миколаївні», розглянувши його за 
№25.  
 
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію затвердити «в цілому» 
з правками перелік питань порядку денного LXVІІ сесії  міської ради VІІ скликання:  
 

1. Про затвердження плану роботи міської ради на І півріччя 2020 року 
Доповідає: Кикоть М.Ю. – секретар міської ради 

2. Про внесення змін в додаток 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 2018-2022 роки» 
   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальника управління  
   житлово-комунального господарства та з питань  
   регулювання земельних відносин 

3. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» в новій редакції. 
   Доповідає: Цвіркун П.І.– начальника управління  
   житлово-комунального господарства та з питань  
   регулювання земельних відносин 

4. Про виконання Програми реалізації державної молодіжної політики  в місті 
Шепетівка  2015-2019 р. 

Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович відсутній 
24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 



5. Про внесення змін до бюджету м.Шепетівка на 2019 рік. 
Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового 
управління 

6. Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 
2017 року № 17 « Про затвердження списку присяжних» 

Доповідає: Рачук В.І – керуючий справами виконавчого 
комітету 

7. Про  передачу  з балансу   на баланс індивідуально визначеного майна 
Доповідає: Гринь О.М. – начальник управління  

    економічного розвитку  
8. Про відміну підпункту рішення сесії міської ради 

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

9. Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 
Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
10. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки та передачу на умовах 

оренди сформованих земельних ділянок по пров. Героїв Небесної Сотні, 2 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
11. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Серкіній Юлії 

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

земельних відносин 
12. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Б-АРС»     
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно із ст. 124 
Земельного кодексу України (оренда) 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
14. Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 



15. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва 
індивідуальних гаражів 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із 

ст. 118, 121 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
18. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
20. Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (зі зміною цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 
Земельного кодексу України 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

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

«Про оренду землі» 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
22. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

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

земельних відносин 



23. Про затвердження переліку земельних ділянок, право власності на які буде 
реалізовано через аукціон 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
24. Про внесення доповнень в Програму регулювання та розвитку земельних відносин у 

м. Шепетівка на 2019-2023 роки 
    Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань 
    регулювання земельних відносин управління житлово- 
    комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин 
25. Про надання одноразової грошової допомоги Дмитерко Марії Миколаївні 

    Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового  
    управління 

26. Різне 
 
Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

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

 
І. 

 

 
СЛУХАЛИ: Секретаря міської ради Кикотя М.Ю. про затвердження плану роботи міської 
ради на І півріччя 2020 року, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні 
депутатських  комісій, зауважень та доповнень не надходило. Повідомив про правку, звіт 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович відсутній 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



Шепетівського ремонтно-експлуатаційного підприємства Шепетівської міської ради за 2019 
рік буде заслухано в березні 2020 року. 
 

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. щодо включення в план роботи звітів 
керівників дитячої художньої школи, дитячої музичної школи, ПМСД, ДЮСШ, та КП 
«Житлосервіс». 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив про доповнення ІІІ розділу «Про звіт комунальних 
підприємств, установ та організацій міста за 2019 рік». 
 
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”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження плану роботи міської ради на І 
півріччя 2020 року» прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 

 
ІІ. 

СЛУХАЛИ: Начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 
регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення змін в додаток до Програми 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням XXIX сесії міської ради VII скликання від 28.11.2017року №5 «Про 
затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 
2018-2022 роки», який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських  
комісій. Повідомив про доповнення тексту рішення пунктом 2. «Управлінню житлово-
комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин не пізніше січня 
2020 року винести на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін і 
доповнень до Програми щодо співфінансування з міського бюджету в обсязі 50% загальної 
кошторисної вартості витрат на експертне обстеження ліфтів та на капітальний ремонт 
ліфтів у будинках де створено ОСББ та визначено співвласниками управителя.» 
 

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 Примак В.О. з запитанням щодо причин залишення без 
змін суми видатків на капітальний ремонт ліфтів на 2019 рік. 
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин Цвіркун П.І. пояснив, що рішенням спільних депутатських комісій не 
було визначено зміни суми. 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» як рішення сесії. 
 

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.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович не голосував 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - немає. 
 
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин Цвіркун П.І. повідомив про доповнення тексту рішення пунктом 2. 
«Управлінню житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 
відносин не пізніше січня 2020 року винести на розгляд сесії міської ради проект рішення 
про внесення змін і доповнень до Програми щодо співфінансування з міського бюджету в 
обсязі 50% загальної кошторисної вартості витрат на експертне обстеження ліфтів та на 
капітальний ремонт ліфтів у будинках де створено ОСББ та визначено співвласниками 
управителя.» 
 
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача. 
 
На запитання записались 2 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з запитанням щодо джерел фінансування 
експертної оцінки ліфтів та увімкнув відео коментар заступника начальника житлової 
політики згідно якого фінансування мають здійснювати органи місцевого самоврядування. 
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин Цвіркун П.І. повідомив, що експертне обстеження ліфтів буде 
здійснюватись шляхом співфінансування. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. з уточненням щодо п.2. 
 
На виступ записались 4 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. щодо несправедливого розподілу 
фінансування капітального ремонту ліфтів в розмірі 100% в 2019 році та 50% в 2020 році. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. щодо недоцільності виконання р.5 
таблиці «Заміна аварійних ділянок магістральних мереж тепло-, водопостачання та 
каналізаційного відведення», оскільки даний пункт включений в тариф на водопостачання. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо причин не 
визначенням управителя міською радою. 
Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 
земельних відносин Цвіркун П.І. повідомив, що мешканці міста мають обрати управителя 
самостійно. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Потапова Г.Л. щодо експертного обстеження ліфтів 
міста. 
 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення до 
проекту рішення. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з пропозицією виключити з Додатку до 
Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022 
роки р.5 таблиці «Заміна аварійних ділянок магістральних мереж тепло-, водопостачання та 
каналізаційного відведення», оскільки даний пункт включений в тариф на водопостачання. 
 
 



Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію Федорова В.Б.. 
Пропозиція не приймається, як така, що не набрала достатньої кількості голосів під час 
голосування. 
 

 
„За”– 11, „проти” – 1+1 голос міського голови, „утримались” – 7, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 5, ,,відсутні”  - немає. 
 
На виступ записався 1 депутат міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з пропозицією в п.2 замінити «не пізніше 
січня 2020 року» на «з дня підписання даного рішення» 
 
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію Примака В.О..  
Пропозиція не приймається, як така, що не набрала достатньої кількості голосів під час 
голосування. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович проти 
1.   Биков Віталій Петрович  проти 
2.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна  за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович  утримався 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосував 
6.   Глушківський Владислав Станіславович утримався 
7.   Кикоть Микола Юрійович утримався 
8.   Курганський Олександр Олексійович утримався 
9.   Літвін Юлія Віталіївна  за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович  утримався 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна  за 
12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна не голосував 
18.   Савчук Руслан Віталійович  за 
19.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 
20.   Собчук Наталія Миколаївна не голосував 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович за 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 
1.   Биков Віталій Петрович не голосував 
2.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна  за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович утримався 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна  утрималась 
6.   Глушківський Владислав Станіславович  за 
7.   Кикоть Микола Юрійович  утримався 
8.   Курганський Олександр Олексійович  за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна утрималась 



 
„За”– 11, „проти” – 1, „утримались” – 7+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 6, ,,відсутні”  - немає. 
 
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 
доповнення тексту рішення пунктом 2. «Управлінню житлово-комунального господарства 
та з питань регулювання земельних відносин не пізніше січня 2020 року винести на розгляд 
сесії міської ради проект рішення про внесення змін і доповнень до Програми щодо 
співфінансування з міського бюджету в обсязі 50% загальної кошторисної вартості витрат 
на експертне обстеження ліфтів та на капітальний ремонт ліфтів у будинках де створено 
ОСББ та визначено співвласниками управителя.». Пропозиція приймається. 
 

10.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна  за 
12.   Одуд Богдан Михайлович не голосував 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович не голосував 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна  утрималась 
17.   Савчук Валентина Миколаївна не голосувала 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 
22.   Федоров Валерій Борисович  за 
23.   Шайнога Юрій Миколайович   утримався 
24.   Яковлева Наталія Василівна  за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна не голосував 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович за 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 



 
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 2, ,,відсутні”  - 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”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 2, ,,відсутні”  - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін в додаток 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 2018-2022 
роки»» 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 Статуту комунального 
підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 
ради» в новій редакції, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні 
депутатських  комісій, зауважень та доповнень не надходило. 
 

24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



Міський голова Полодюк М.І. повідомив про технічну помилку в назві проету рішення з 
виправленням на «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Шепетівське 
ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» (ЄДРПОУ 35479108) в 
новій редакції» 
 
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”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту комунального 
підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 
ради» в новій редакції» прийняти як рішення сесії (додається рішення №3). 

 
ІV. 

 

 
СЛУХАЛИ: Заступника міського голови Стасюк Н.В. про виконання Програми реалізації 
державної молодіжної політики  в місті Шепетівка  2015-2019 р., яка повідомила, що проект 
рішення розглянуто на засіданні депутатських  комісій, зауважень та доповнень не 
надходило. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович 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”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про виконання Програми реалізації державної 
молодіжної політики  в місті Шепетівка  2015-2019 р.» прийняти як рішення сесії 
(додається рішення №4). 

 
V. 

 

 
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до 
бюджету м.Шепетівка на 2019 рік, який повідоми, 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 2 депутати міської ради. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. щодо пояснень по розданих 
пояснюючих записках. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. з запитанням чи було враховано в 
бюджеті 2019 року підвищення заробітної плати вихователям на 10% та чи були видатки на 
2020 рік узгоджені з управлінням освіти, та скільки коштів надійшло в бюджет міста від 
чистки септиків приватного сектору. 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. пояснив, що по причині відсутності 
фінансового ресурсу, підвищення вихователям не виплачено, дане підвищення враховане в 
бюджеті на 2020 рік. Видатки на освіту були узгоджені з головним бухгалтером управління 
освіти. Пояснив, що до міського бюджету не включений такий вид доходу як «чистка 
септиків приватного сектору». 
 
На виступ записалось 2 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. щодо непрозорості розподілу 
коштів на ДНЗ та висловив думку про необхідність дати можливість керівникам закладів 
самостійно розпоряджатися коштами. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. щодо наявності коштів в бюджеті міста 
та необхідності встановлення обґрунтованого тарифу на водопостачання. 
 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що всі питання були розглянуті 
на депутатських комісіях. 
 
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.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосувала 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



 
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 3, ,,відсутні”  - немає. 
 
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 Курганський О.О. щодо надання права начальнику 
управління освіти самостійно розподіляти освітянські кошти між навчальними закладами. 
 
Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про доповнення: 
Додаток 1 
І. Збільшити доходи бюджету міста на суму 339 247,00 грн. в т.ч.: 

1.1. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на суму 339 
247,00 грн. за рахунок перевиконання річних призначень станом на 01.12.2019 року 
на суму 339 247,00 грн. по: 
- надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 
суму 5249,00 грн.; 
- коштах від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться 
на території Автономної Республіки Крим на суму 253 408,00 грн.; 
- коштах від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 39 018,00 грн. 
- цільовому фонду, утвореному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на суму 41 572,00 грн. 

Разом збільшено доходи на суму 339 247,00 грн. 
 
Додаток 3 

Збільшено видатки загального фонду міського бюджету на  суму 20 000,00 грн., за 
рахунок повернення коштів, що передаються із загального до бюджету розвитку 
(спеціального фонду). Проведено перерозподіл асигнувань по галузях в межах міського 
бюджету, а саме: 
          По головному розпоряднику коштів "Відділ культури Шепетівської міської ради" 
збільшити асигнування в сумі 207 400,00  грн., а саме: 
КПКВ 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) збільшити 
асигнування в сумі 82 390,00 грн., в тому числі збільшити асигнування на оплату праці в 
сумі 93 190,00 грн., та зменшити асигнування по оплаті комунальних послуг в сумі 49 
640,00 грн.  
КПКВ 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек зменшити асигнування в сумі 15 273,00 
грн., в тому числі по оплаті комунальних послуг в сумі 14370,00 грн.; 
КПКВ 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів збільшити асигнування в сумі 73 374,00 грн., в тому 
числі на оплату комунальних послуг в сумі 57 415,00 грн.; 
КПКВ 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 
збільшити асигнування в сумі 66 909,00 грн., з них на утримання муніципально-духового 
оркестру 10 218,00 грн., та для централізованої бухгалтерії 56 691,00 гнр., в тому числі на 
оплату праці 49 474,00 грн.;    

23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



           По головному розпоряднику коштів "Фінансове управління  Шепетівської міської 
ради" збільшити асигнування в сумі 84 400,00 грн., а саме: 
КПКВ 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах збільшити асигнування в сумі 84 
400,00 грн., в тому числі на оплату праці 71 000,00 грн. 
            По головному розпоряднику коштів "Управління праці та соціального захисту 
населення  Шепетівської міської ради" збільшити асигнування в сумі 634 120,00 грн., а 
саме: 
КПКВ 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах внести зміни, а саме: збільшити 
асигнування на оплату праці  в сумі 128 000,00 грн. за рахунок зменшення асигнувань по 
нарахуваннях на оплату праці; 
КПКВ 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян збільшити асигнування в сумі 564 320,00 грн.;  
КПКВ 0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті збільшити асигнування в сумі 7 000,00 грн.; 
КПКВ 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 
не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 
збільшити асигнування в сумі 12 500,00 грн. на поточний ремонт теплових мереж 
відділення соціальної допомоги вдома; крім того зменшити асигнування по оплаті  
комунальних послуг в сумі        96 000,00 грн., та нарахуваннях на оплату праці в сумі 14 
000,00 грн. і збільшити асигнування на оплату праці в сумі 110 000,00 грн. 
КПКВ 0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю 
зменшити асигнування в сумі 58 300,000 грн., в тому числі зменшити асигнування по 
комунальних послугах в сумі 51 200,00 грн., збільшити асигнування на оплату праці в сумі     
10 000,00 грн.  
КПКВ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
збільшити асигнування в сумі 108 600,00 грн. для надання одноразової матеріальної 
допомоги з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 
           По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет  Шепетівської міської 
ради" збільшити асигнування в сумі 1 525 098,00 грн., а саме: 
КПКВ 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад збільшити асигнувань в сумі 595 780,00 грн. на 
утримання управлінь та відділів , в тому числі: збільшити асигнування на оплату праці в 
сумі 443 220,00 грн.; зменшити асигнування по оплаті комунальних послуг в сумі 11 200,00 
грн. 
КПКВ 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління зменшити асигнування в 
сумі 59 394,00 грн., в тому числі: збільшити асигнування  на виконання "Програми 
висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у засобах масової інформації у 
2017-2019 рр(зі змінами)" в сумі 50 000,00 грн.; на виконання  "Програма підтримки 
діяльності органів самоорганізації населення на 2017-2019 роки(зі змінами)" в сумі 20 
606,00 грн.; та зменшити асигновання з "Програми фінансування заходів з реформування та 
децентралізації теплозабезпечення житлового фонду" в сумі 130 000,00 грн. 
КПКВ 0213123 Заходи державної політики з питань сім'ї збільшити асигнування в сумі          
10 000,00 грн. на придбання новорічних подарунків для багатодітних сімей. 
КПКВ 0213192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість зменшити 
асигнування в сумі             11 248,00 грн. 
КПКВ 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва збільшити асигнування збільшити 
асигнування в сумі 69 068,00 грн. для проведення новорічно-різдвяних заходів, в т.ч. 
зменшено асигнування по комунальних послугах в сумі 932,00 грн.  



КПКВ 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл» збільшити асигнування  в сумі 53 877,00 грн. на утримання 
ДЮСШ. 
КПКВ 0215061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я 
населення"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону збільшити асигнування в сумі 3 878,00 грн.,  в т.ч. оплата праці в сумі 3 178,00 грн. 
КПКВ 0216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів зменшити 
асигнування в сумі 10 740,00 грн. 
КПКВ 0216017 Інша діяльність, пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального 
господарства виділити асигнування в сумі 8 652,00 грн. на проведення технічної 
інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на житловий будинок за адресою 
вул.Героїв Небесної Сотні, 76 
ТПКВ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити асигнування в 
сумі    768 000,00  грн. , в тому числі 180 000,00 грн. на оплату комунальних послуг (за 
оплату електроенергії).  
КПКВ 0216071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 
послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 
влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат  
на їх виробництво (надання) збільшити асигнування в сумі 100 000,00 грн. на 
відшкодування різниці в тарифах Шепетівському ПВКГ по лазні. 
ТПКВ 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування зменшити 
асигнування в сумі 219,00 грн. 
ТПКВ 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха зменшити асигнування в сумі 2 556,00 грн. 
           По головному розпоряднику коштів "Управління освіти Шепетівської міської ради" 
зменшено асигнування в сумі 2 410127,00грн., в тому числі; 
ТПКВ 0611010 Надання дошкільної освіти зменшити асигнування в сумі 1 807 163,00 грн. , 
а саме: ДНЗ №1"Перлинка зменшено асигнування в сумі 110 000,00 грн.(зменшено по 
комунальних послугах на 92 000,00 грн., збільшено по оплаті праці  на 28 000,00 грн.); ДНЗ 
№2 "Сонечко" зменшено асигнування в сумі 227 500,00 грн.( зменшено по комунальних 
послугах на 135 000,00 грн., збільшено по оплаті праці  на 37 000,00 грн.); ДНЗ 
№3"Ластівка" зменшено асигнування в сумі 99 500,00 грн. .( зменшено по комунальних 
послугах на   105 000,00 грн., збільшено по оплаті праці  на 32 000,00 грн.); ДНЗ 
№4"Світлячок" зменшено асигнування в сумі 413 444,00 грн. .( зменшено по комунальних 
послугах на  332 000,00 грн., зменшено по оплаті праці  на 35 000,00 грн.); ДНЗ №5 "Казка" 
зменшено асигнування в сумі 61 864,00 грн.( зменшено по комунальних послугах на 80 
000,00 грн., збільшено по оплаті праці  на 39 000,00 грн.); ДНЗ №6 "Білочка" зменшено 
асигнування в сумі 135 000,00 грн.   (зменшено по комунальних послугах на 131 000,00 
грн., збільшено по оплаті праці  на  30 000,00 грн.); ДНЗ №7 "Дюймовочка" зменшено 
асигнування в сумі 140 900,00 грн. (зменшено по комунальних послугах на 180 000,00 грн., 
збільшено по оплаті праці  на  39 600,00 грн.); ДНЗ №8"Калинонька" зменшено асигнування 
в сумі 243 455,00 грн. (зменшено по комунальних послугах на  165 000,00 грн., зменшено по 
оплаті праці  на   22 000,00 грн.); ДНЗ №9"Барвінок" збільшено асигнування в сумі 19 
000,00 грн. (зменшено асигнування по комунальних послугах на  55 000,00 грн., збільшено 
по оплаті праці  на  57 500,00 грн.), ДНЗ №10"Михайлик" збільшено асигнування в сумі 51 
400,00 грн. (збільшено асигнування по комунальних послугах на  30 000,00 грн., збільшено 
по оплаті праці  на 45 000,00 грн.); ДНЗ №11"Дзвіночок" зменшено асигнування в сумі 303 
000,00 грн. (зменшено по комунальних послугах на  300 000,00 грн., збільшено по оплаті 
праці  на  13 800,00 грн.); 
ДНЗ №12"Ялинка" зменшено асигнування в сумі 142 900,00 грн. (зменшено по 
комунальних послугах на  132 000,00 грн., збільшено по оплаті праці  на  24 600,00 грн.); 
ТПКВ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 



школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами зменшено асигнування в сумі 912 465,00 грн., а 
саме: НВК №1 зменшити асигнування в сумі 235 947,00 грн. (зменшено асигнування по 
комунальних послугах на 327 000,00 грн., зменшено по оплаті праці на 2 500,00 грн.); НВК 
№2 зменшити асигнування в сумі 95 191,00 грн. (зменшено асигнування по комунальних 
послугах на  140 000,00 грн., збільшено по оплаті праці на 22 000,00 грн.); НВК №3 
зменшити асигнування в сумі 202 544,00 грн. (зменшено асигнування по комунальних 
послугах на 302 000,00 грн.); ЗОШ №1 збільшити асигнування в сумі 100 222,00 
грн.(зменшено асигнування по комунальних послугах на 58 000,00 грн., збільшено по 
оплаті праці на 39 355,00 грн.); ЗОШ №2 зменшити асигнування в сумі 102 154,00 грн. 
(зменшено асигнування по комунальних послугах на 213 500,00 грн.); ЗОШ №3 зменшити 
асигнування в сумі 52 532,00 грн. (зменшено асигнування по комунальних послугах на 115 
000,00 грн.); ЗОШ №4 зменшити асигнування в сумі 51 400,00 грн. (зменшено асигнування 
по комунальних послугах на 80 000,00 грн.); ЗОШ №6 зменшити асигнування в сумі 192 
919,00 грн. (зменшено асигнування по комунальних послугах на 253 000,00 грн.); ЗОШ №8 
зменшити асигнування в сумі 80 000,00 грн. (зменшено асигнування по комунальних 
послугах на 83 500,00 грн.); 
ТПКВ 0611040 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами збільшити асигнування 
в сумі 70 000,00 на утримання закладу (20 000,0 грн.- на сертифікат по модульній котельні); 
ТПКВ 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми збільшити асигнування в сумі 4 558,00 грн.(зменшено 
асигнування по комунальних послугах на 69 600,00 грн.); 
ТПКВ 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів збільшити 
асигнування в сумі 7 000,00 грн.(зменшено асигнування по оплаті праці на 4 000,00 грн.); 
ТПКВ 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти збільшити 
асигнування в сумі 118 256,00 грн. (зменшено асигнування по комунальних послугах  на 25 
200,00 грн., збільшено на оплату праці на 12 200,00 грн.); 
ТПКВ 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти збільшити асигнування в сумі            
109 687,00 грн., в тому числі:  на виконання "Міська програма розвитку освіти м.Шепетівка 
Хмельницької області на 2016-2020 роки(зі змінами)"  в сумі 48 969,00 грн.; "Міська 
програма надання одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 
піклування, після досягнення 18-ти річного віку на 2018-2022 роки" в сумі - 1 810,00 грн.; 
"Міська програма "Шкільні перевезення" на 2018-2020 роки" в сумі 58 908,00 грн. 
ТПКВ 3718700 Резервний фонд зменшити асигнування в сумі 20 891,00 грн. 
 

Збільшити видатки  спеціального фонду міського бюджету в сумі 304 471,92 грн., в 
тому числі: видатки бюджету розвитку збільшено в сумі 277 675,00 грн., з них: за рахунок 
перевиконання бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 1.12.2019 року 
збільшити видатки в сумі 297 675,00 грн., та зменшити видатки в сумі 20 000,00 грн. за 
рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду);    видатки спеціального фонду "Розвитку міста"збільшено в сумі 26 
796,92 грн., з них:  за рахунок перевиконання станом на 1.12.2019 р.  збільшити видатки в 
сумі  41 572,00 грн., зменшити видатки спеціального фонду "Розвитку міста" в сумі 14 
775,08 грн., за рахунок залишку коштів станом на 1.01.2019 р.  
     
         За рахунок перевиконання бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 
1.12.2019 року збільшити видатки в сумі 297 675,00 грн., а саме: 
          По головному розпоряднику коштів "Відділ культури Шепетівської міської ради" 
збільшити асигнування в сумі 119 300,00  грн., а саме: 
КПКВ 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) збільшити 
асигнування в сумі 11 000,00 грн. на придбання компютерної техніки  для дитячої 
художньої школи; 



КПКВ 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек збільшити асигнування в сумі 90 000,00 
грн. на "Капітальний ремонт приміщень Шепетівської міської бібліотеки №1 по вул. Героїв 
Небесної Сотні , 54 в м.Шепетівка Хмельницької області"; 
КПКВ 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів збільшити асигнування в сумі 18 300,00 грн., для 
придбання радіосистеми JTS US - 903 DC/Mh-8800G   
 
           По головному розпоряднику коштів "Фінансове управління  Шепетівської міської 
ради" збільшити асигнування в сумі 119 500,00 грн., а саме:  
КПКВ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів збільшити асигнування в сумі 119 
500,00 грн., з них на придбання щогли зв"язку для Шепетівського РС ГУ ДСНС в сумі 36  
600,00 грн.; на придбання принтера та двох відеокарт для військової частини А 4127 в сумі 
38 000,00 грн.; на придбання ноутбуку та блоку живлення для військової частини А 2375 в 
сумі 20 000,00 грн.; на придбання комп"ютера у комплекті Intel Core i5-9400 6\6 2.9GHz 9M 
для військової частини А 3730 в сумі 24 900,00 грн. 
 
         По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет  Шепетівської міської 
ради", збільшити асигнування в сумі  15 000,00 грн., а саме:    
ТПКВ 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної ) допомоги збільшити асигнування в сумі 15 000,00 грн. на 
придбання ноутбука. 
 
            По головному розпоряднику коштів "Управління освіти Шепетівської міської 
ради",збільшити асигнування в сумі 43 875,00 грн. в тому числі; 
ТПКВ 0611010 Надання дошкільної освіти збільшити асигнування в сумі 43 875,00 грн., з 
них для ДНЗ №4 "Світлячок" на придбання компютерної техніки в сумі 15 000,00 грн.; 
ДНЗ№5 "Казка" для придбання насоса в котельню в сумі 14 475,00 грн.; ДНЗ №8 
"Калинонька" для придбання пральної машини в сумі 6 900,00 грн.; ДНЗ №10 "Михайлик" 
для придбання холодильника в сумі 7 500,00 грн. 
 
    За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) зменшити видатки в сумі 20 000,00 грн., а саме: 
            По головному розпоряднику коштів "Управління освіти Шепетівської міської 
ради",зменшити асигнування в сумі 20 000,00 грн. в тому числі; 
ТПКВ 0617330 «Будівництво інших об"єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності» зменшити асигнування в сумі 20 000,00 грн., в тому числі:  
зменшити асигнування в сумі 20 007,00 грн., по "Нестандартному приєднанні 
газорозподільчої мережі модульної котельні  Шепетівської спецалізованої школи інтернат 
І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької обл. по  
пр.Миру, 27 в  м.Шепетівка Хмельницької області. Нове будівництво." збільшити 
асигнування в сумі 7,00 на "Будівництво модульної котельні  Шепетівської спецалізованої 
школи інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
Хмельницької обл. по  пр.Миру, 27 в  м.Шепетівка Хмельницької області" 

Крім того, по бюджету розвитку, (за рахунок залишку на рахунку  бюджету розвитку 
(спеціального фонду) станом на 1.01.2019 року) внести зміни:  
          По головному розпоряднику коштів "Управління освіти Шепетівської міської ради", в 
тому числі; 
 
ТПКВ 0617330 «Будівництво інших об"єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності» внести зміни, а саме:  зменшити асигнування в сумі 35 600,00 грн., 
по "Нестандартному приєднанні газорозподільчої мережі модульної котельні  Шепетівської 
спецалізованої школи інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та 



курсів Хмельницької обл. по  пр.Миру, 27 в  м.Шепетівка Хмельницької області. Нове 
будівництво." збільшити асигнування в сумі 35 600,00 на "Будівництво модульної котельні  
Шепетівської спецалізованої школи інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів Хмельницької обл. по  пр.Миру, 27 в  м.Шепетівка Хмельницької 
області". 
 

Збільшити видатки спеціального фонду "Розвитку міста" в сумі 41 572,00 грн., за 
рахунок перевиконання станом на 1.12.2019 р.  
          По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет  Шепетівської міської 
ради", збільшити асигнування в сумі  41572,00 грн., а саме: 
ТПКВ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» 
збільшити асигнування в сумі 41 572,00 грн. на виконання "Програми "Питна вода" на 
2006-2020 роки" , з них : на "Поточний ремонт водопровідних мереж м.Шепетівка на 
ділянці вул.Старокостянтинівське шосе, 8 в м.Шепетівка Хмельницької області" в сумі 20 
200,00 грн.; "Встановлення водорозбірної колонки по вул. М.Залізняка, 2а" в сумі 21 372,00 
грн. 
Крім того, за рахунок зменшення видатків в сумі 3 628,00 грн. по об"єкту "Внески до 
статутного капіталу сус"єктів господарювання Шепетівському КПВКГ (придбання 
насосного агрегатуна свердловину №10 по вул.Заводська), виділити асигнування в сумі 3 
628,00 грн. на "Встановлення водорозбірної колонки по вул. М.Залізняка,2а" 

Зменшити видатки спеціального фонду "Розвитку міста" в сумі 14 775,08 грн., за 
рахунок залишку коштів станом на 1.01.2019 р.  
           По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет  Шепетівської міської 
ради", зменшити асигнування в сумі  14 775,08 грн., а саме: 
ТПКВ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» 
зменшити асигнування в сумі 14 775,08 грн. на виконання "Програми "Питна вода" на 
проведення інженерно геологічних розвідувань, геодезичних робіт та виготовлення 
проектної документації по об"єкту:"Будівництво вуличної водопровідної мережі по 
пров.Максима Залізняка, вул.Соломії Крушельницької, вул.Механізаторів в м.Шепетівка 
Хмельницької області". 
 
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.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 



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

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету м.Шепетівка на 2019 
рік» прийняти як рішення сесії (додається рішення №5). 

 
VІ. 

 

 
СЛУХАЛИ: Керуючого справами виконавчого комітету Рачука В.І. про внесення змін до 
рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 2017 року № 17 «Про 
затвердження списку присяжних», 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. 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. 
 

10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 



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

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії міської ради 
VІІ скликання від 18 травня 2017 року № 17 «Про затвердження списку присяжних»» 
прийняти як рішення сесії (додається рішення №6). 

 
VІІ. 

 

 
СЛУХАЛИ: Начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про передачу  з 
балансу   на баланс індивідуально визначеного майна, який повідомив, що проект рішення 
розглянуто на засіданні депутатських  комісій, зауважень та доповнень не надходило та 
повідомив про доповнення п.1 після слова «Передати» дописати «на безоплатній основі». 
 
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 (Федоров В.Б., Веселкова Г.П. – 
помилково). 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з запитанням чи передбачено місце 
зберігання будиночків та чи дане зберігання відбуватиметься на безоплатній основі. 
Начальник управління економічного розвитку Гринь О.М. повідомив, що зберігання має 
відбуватись на безоплатній основі. 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу». 
 

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

15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 



 
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - немає. 
 
Начальника управління економічного розвитку Гриня О.М. про передачу  з балансу   на 
баланс індивідуально визначеного майна, який повідомив, що проект рішення розглянуто 
на засіданні депутатських  комісій, зауважень та доповнень не надходило та повідомив про 
доповнення п.1 після слова «Передати» добавити «на безоплатній основі». 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» з доповненням як рішення сесії. 
 

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

12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович за 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
23.  Федоров Валерій Борисович за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



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

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу  з балансу   на баланс індивідуально 
визначеного майна» прийняти як рішення сесії (додається рішення №7). 

 
VІІІ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про відміну підпункту рішення сесії міської ради, яка повідомила, 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. 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, „проти” – 1, „утримались” – 1+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 
голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 1. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 
1.   Биков Віталій Петрович  за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович  за 
3.   Веселкова Галина Петрівна  за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович  за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна  за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович  за 
7.   Кикоть Микола Юрійович  за 
8.   Курганський Олександр Олексійович  за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна  за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна  за 
12.   Одуд Богдан Михайлович  за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна  за 
15.   Примак Віталій Олександрович  за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна  за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна  за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович  за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна  за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович  за 
22.   Федоров Валерій Борисович  проти 
23.   Шайнога Юрій Миколайович   за 
24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про відміну підпункту рішення сесії міської ради» 
прийняти як рішення сесії (додається рішення №8). 

 
ІХ. 

 
СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 
Земельного кодексу України, яка повідомила, 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. 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”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельною 
ділянкою згідно із ст. 141 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії 
(додається рішення №9). 

 
Х. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович  за 
1.   Биков Віталій Петрович  за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович  за 
3.   Веселкова Галина Петрівна  за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович  за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна  за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович  за 
7.   Кикоть Микола Юрійович  за 
8.   Курганський Олександр Олексійович  за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна  за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович  за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна  за 
12.   Одуд Богдан Михайлович  за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна  за 
15.   Примак Віталій Олександрович  за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна  за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна  за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович  за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна  за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович  за 
22.   Федоров Валерій Борисович  не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович   за 
24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



 
СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про припинення дії договору оренди земельної ділянки та передачу на 
умовах оренди сформованих земельних ділянок по пров. Героїв Небесної Сотні, 2, яка 
повідомила, 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. 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” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 4, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення дії договору оренди земельної 
ділянки та передачу на умовах оренди сформованих земельних ділянок по пров. Героїв 
Небесної Сотні, 2» прийняти як рішення сесії (додається рішення №10). 

 
ХІ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Серкіній 
Юлії Олександрівні, яка повідомила, 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. 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”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 3, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої 
земельної ділянки Серкіній Юлії Олександрівні» прийняти як рішення сесії (додається 
рішення №11). 

ХІІ. 
 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Б-АРС», яка повідомила, що проект рішення розглянуто на 
засіданні депутатських  комісій, зауважень та доповнень не надходило. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович  за 
1.   Биков Віталій Петрович  за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна  утримався 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович  не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович   за 
24.   Яковлева Наталія Василівна  утримався 



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”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 4, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої 
земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Б-АРС»» прийняти як 
рішення сесії (додається рішення №12). 

 
ХІІІ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно із ст. 124 
Земельного кодексу України (оренда), яка повідомила, що проект рішення розглянуто на 
засіданні 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 Михайло Іванович  за 
1.   Биков Віталій Петрович  за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович   за 
24.   Яковлева Наталія Василівна  утрималась 



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” – 2, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)» прийняти як рішення 
сесії (додається рішення №13). 

 
ХІV. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу 
України, яка повідомила, 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. Немає. 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович  за 
1.   Биков Віталій Петрович  за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
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”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 2, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного 
кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №14). 

 
ХV. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яка повідомила, що 
проект рішення розглянуто на засіданні 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.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович   за 
24.   Яковлева Наталія Василівна  за 



 

 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 5, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України» 
прийняти як рішення сесії (додається рішення №15). 

 
ХVІ. 

 
СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва індивідуальних 
гаражів, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на 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. 
 
Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові депутатської комісії з питань земельних 
відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища Синюті В.В.. 
Голова депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 
охорони навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив про відсутність місця для 
виділення земельної ділянки по п.1. «1. Розглянувши клопотання, дозволити розробити 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович не голосував 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович не голосував 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



кодексу України: 
1.1. Яніцькому Сергію Станіславовичу для будівництва індивідуальних гаражів по 
Старокостянтинівському шосе, 30 орієнтовною площею земельної ділянки 100 кв. м із 
земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності.» та 
повідомив про необхідність обстеження території на наявність несанкціонованих 
забудівель. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії. 
Пропозиція не приймається, як така, що не набрала достатньої кількості голосів під час 
голосування. 
 

 
„За”– 7, „проти” – немає, „утримались” – 6+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 8, ,,відсутні”  - 3. 
 
Надійшла пропозиція голосувати по п.1 «1. Розглянувши клопотання, дозволити розробити 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного 
кодексу України: 
1.1. Яніцькому Сергію Станіславовичу для будівництва індивідуальних гаражів по 
Старокостянтинівському шосе, 30 орієнтовною площею земельної ділянки 100 кв. м із 
земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності.» 
окремо. 
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію голосування окремо по 
п.1. Пропозиція приймається. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович не голосував 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна утримавлась 
6.   Глушківський Владислав Станіславович не голосував 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна не голосував 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна не голосувала 
12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 
14.   Потапова Галина Лук’янівна  утрималась 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна не голосував 
17.   Савчук Валентина Миколаївна  за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович  утримався 
20.   Собчук Наталія Миколаївна  утрималась 
21.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  відсутній 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 



 
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - 2. 
 
Міський голова поставив на голосування за п.1 «1. Розглянувши клопотання, дозволити 
розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 
Земельного кодексу України: 
1.1. Яніцькому Сергію Станіславовичу для будівництва індивідуальних гаражів по 
Старокостянтинівському шосе, 30 орієнтовною площею земельної ділянки 100 кв. м із 
земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності.» 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію підтримати п.1. 
Пропозиція не приймається, як така, що не набрала достатньої кількості голосів під час 
голосування. 
 

2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна  утрималась 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 
1.   Биков Віталій Петрович не голосував 
2.   Верхогляд Михайло Іванович утримався 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович  утримався 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 
6.   Глушківський Владислав Станіславович не голосував 
7.   Кикоть Микола Юрійович утримався 
8.   Курганський Олександр Олексійович  проти 
9.   Літвін Юлія Віталіївна утрималась 
10.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна утрималась 
12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 



 
„За”– немає, „проти” – 1, „утримались” – 18+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 4, ,,відсутні”  - 2. 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» зі зміною нумерації як рішення 
сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 
рішення «в цілому» зі зміною нумерації як рішення сесії. Пропозиція приймається. 
 

 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 5, ,,відсутні”  - 1. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та затвердження проекту землеустрою 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 
15.   Примак Віталій Олександрович не голосував 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна утрималась 
17.   Савчук Валентина Миколаївна утрималась 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович утримався 
20.   Собчук Наталія Миколаївна утрималась 
21.   Сорока Дмитро Леонідович утримався 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  утримався 
24.   Яковлева Наталія Василівна утрималась 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович   за 
24.   Яковлева Наталія Василівна  утрималась 



щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для 
будівництва індивідуальних гаражів» прийняти як рішення сесії (додається рішення №16). 

 
ХVІІ. 

 
СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яка повідомила, 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. 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”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 2, ,,відсутні”  - 3. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України» прийняти 
як рішення сесії (додається рішення №17). 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович утримався 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович не голосував 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



Міський голова Полодюк М.І. за проханням голови комісії з питань земельних відносин, 
архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища Синюти В.В. оголосив 
про перерву та засідання комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 
охорони навколишнього середовища по розгляду питання «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)». 

 
ХVІІІ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), яка повідомила, що проект 
рішення розглянуто на засіданні 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.  
 
Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові депутатської комісії з питань земельних 
відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища Синюті В.В.. 
Голова депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 
охорони навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що по п.п.1.1, 1.2., 1.3., 1.5 та 
розділу 2 зауважень немає, а п.«1.4. Линник Лілії Миколаївні по вул. Річній, 40 
орієнтовною площею земельної ділянки 1200 кв. м для індивідуального садівництва із 
земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності.» 
направити на довивчення. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію розглянути окремо 
п.1.4 «1.4. Линник Лілії Миколаївні по вул. Річній, 40 орієнтовною площею земельної 
ділянки 1200 кв. м для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського 
призначення 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 не голосував 
2.   Верхогляд Михайло Іванович не голосував 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович не голосував 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович не голосував 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна не голосував 
12.   Одуд Богдан Михайлович не голосував 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 



 
„За”– 8+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 10, ,,відсутні”  - 6. 
 
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію повторно розглянути 
окремо п.1.4 «1.4. Линник Лілії Миколаївні по вул. Річній, 40 орієнтовною площею 
земельної ділянки 1200 кв. м для індивідуального садівництва із земель 
сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності.». 
Пропозиція приймається.  
 

 
„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - 6. 
 
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію відправити на 
довивчення п.1.4 «1.4. Линник Лілії Миколаївні по вул. Річній, 40 орієнтовною площею 

15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна  за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович  за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 
21.   Сорока Дмитро Леонідович  за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  не голосував 
24.   Яковлева Наталія Василівна не голосувала 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



земельної ділянки 1200 кв. м для індивідуального садівництва із земель 
сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності.».  
 

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

 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 
голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 6. 
 
ВИСТУПИВ: депутат міської ради Собчук Н.М., яка заявила про конфлікт інтересів та 
повідомила, що утримується від голосування стосовно даного питання по п. 2.7. Собчук 
Наталії Миколаївні земельну ділянку по вул. Партизанській, 22-А (6810700000:01:001:1008) 
площею 970 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).» 
 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» зі зміною нумерації підпунктів 
як рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 
рішення «в цілому» зі зміною нумерації підпунктів як рішення сесії. Пропозиція 
приймається. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Волоткевич Ігор Васильович відсутня 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович за 
7.   Кикоть Микола Юрійович відсутній 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович за 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна відсутній 
17.   Савчук Валентина Миколаївна за 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутня 
19.   Синюта Володимир Володимирович відсутній 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович за 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  відсутній 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 



 
„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - 6. 
 
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 №18). 

 
ХІХ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект 
рішення розглянуто на засіданні депутатських  комісій.  
 
Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові депутатської комісії з питань земельних 
відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища Синюті В.В.. 
Голова депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 
охорони навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що в комісії до проекту 
рішення зауважень не було. 
 
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. 
 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна  заявила про конфлікт інтересів не голосувала 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



 
„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 
голосуванні” – 1, ,,відсутні”  - 6. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу 
України» відхилений, як такий, що не набрав достатньої кількості голосів під час 
голосування. 

 
ХХ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про надання згоди на розроблення 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 
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.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна утрималась 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 



 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 6. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на розроблення 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 №19). 

 
ХХІ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно із ст. 33 Закону 
України «Про оренду землі», яка повідомила, 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. 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.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 



 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 6. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
згідно із ст. 33 Закону України «Про оренду землі»» прийняти як рішення сесії (додається 
рішення №20). 
 

ХХІІ. 
 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка 
повідомила, 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. 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. 

5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 



 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 6. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок» прийняти як рішення сесії (додається рішення №21). 

 
ХХІІІ. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про затвердження переліку земельних ділянок, право власності на які буде 
реалізовано через аукціон, яка повідомила, 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. 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. 
 

10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 



 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 6. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження переліку земельних ділянок, право 
власності на які буде реалізовано через аукціон» прийняти як рішення сесії (додається 
рішення №22). 

 
ХХІV. 

 
 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 
житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 
Мазурець Н.М. про внесення доповнень в Програму регулювання та розвитку земельних 
відносин у м. Шепетівка на 2019-2023 роки, яка повідомила, 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. 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. 
 

15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 



 
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - 6. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження переліку земельних ділянок, право 
власності на які буде реалізовано через аукціон» прийняти як рішення сесії (додається 
рішення №23). 

ХХV. 
 
 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про надання грошової 
допомоги Дмитерко Марії Миколаївні, який повідомив, що проект рішення розглянуто на 
засіданні голів депутатських  фракцій, 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. 
 

 

19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Верхогляд Михайло Іванович за 
3.   Веселкова Галина Петрівна відсутня 
4.   Волоткевич Ігор Васильович за 
5.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
6.   Глушківський Владислав Станіславович відсутній 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Курганський Олександр Олексійович за 
9.   Літвін Юлія Віталіївна за 
10.   Мазаєв Володимир Васильович за 
11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 
12.   Одуд Богдан Михайлович за 
13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 
14.   Потапова Галина Лук’янівна за 
15.   Примак Віталій Олександрович відсутній 
16.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
17.   Савчук Валентина Миколаївна відсутня 
18.   Савчук Руслан Віталійович відсутній 
19.   Синюта Володимир Володимирович за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Федоров Валерій Борисович відсутній 
23.   Шайнога Юрій Миколайович  за 
24.   Яковлева Наталія Василівна за 



„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «
Миколаївні» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

 

На виступ записались 4 депутати
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради
проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання 
енергоефективних рішень» (
обласна асоціація ОСББ» та виконавчого комітету Шепетівської міської ради.
«Налагодження роботи та поточна діяльність ОСББ».
будинків в яких створено ОСББ та будинків, які обслуговують управлінські компанії.
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради 
забезпечення, згідно бюджетних засобів закладів освіти. 
проведеної перевірки з пожежної безпеки та необхідність забезпечення повноцінних 
заходів з пожежної безпеки по кожному  навчальн
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. 
Н.М. та вніс пропозицію встанов
освіти (по одному в рік).
що зменшить навантаження на міський бюджет. Підняв питання проведення кабелю в 10 
тис.кВ. до сонячних батарей через місто повз будинки жителів міста.
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради
проектів рішення. Вніс пропозицію на наступну сесію підготувати проект рішення про 
скорочення чисельності 
хто з депутатів, фракцій рекомендував членів виконавчого комітету, які не ходять на 
засідання. Підняв питання благоустрою прибудинкових території та необхідності створення 
єдиного Положення. Вніс пропоз
обласної ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: міський голова Полодюк М.І. нагородив Почесною грамотою Шепетівської 
міської ради керівника 
каналізаційного господарства
користь територіальної громади міста.
 
ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови Стасюк Н.В. повідомила про проведення заходів 
на площі Т.Шевченка до новорічно
стосовно центральної ялинки, яка встановлюється на площі Т.Шевченка.
 
Міський голова Полодюк М.І. 
виступити вичерпаний та оголосив 
 

Прозвучав Державний Гімн України.

Міський голова                      

+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” –
, ,,відсутні”  - 6. 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання грошової допомоги 
» прийняти як рішення сесії (додається рішення №24). 

 
ХХVІ. 

 «Різне» 
 

депутати міської ради та міський голова. 

депутат міської ради Потапова Г.Л. щодо навчання на тренінгу 
проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих 
енергоефективних рішень» (HOUSES), за підтримки громадської організації «Хмельницька 
обласна асоціація ОСББ» та виконавчого комітету Шепетівської міської ради.
«Налагодження роботи та поточна діяльність ОСББ». Підняла питання рівноправності 
будинків в яких створено ОСББ та будинків, які обслуговують управлінські компанії.

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М. стосовно лімітних довідок та фінансове 
забезпечення, згідно бюджетних засобів закладів освіти. Повідомила про результати 
проведеної перевірки з пожежної безпеки та необхідність забезпечення повноцінних 
заходів з пожежної безпеки по кожному  навчальному закладі. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. підтримав виступ депутата Собчук 
а вніс пропозицію встановити автоматичної системи пожежної безпеки в закладах 

освіти (по одному в рік). Вніс пропозицію видачі проїздних документів учням раз на рік, 
що зменшить навантаження на міський бюджет. Підняв питання проведення кабелю в 10 

до сонячних батарей через місто повз будинки жителів міста.

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. пояснив причини зняття підготовлени
проектів рішення. Вніс пропозицію на наступну сесію підготувати проект рішення про 
скорочення чисельності складу виконавчого комітету. Попросив підготувати інформацію 
хто з депутатів, фракцій рекомендував членів виконавчого комітету, які не ходять на 

Підняв питання благоустрою прибудинкових території та необхідності створення 
єдиного Положення. Вніс пропозицію запросити на засідання сесії міської ради депутатів 

міський голова Полодюк М.І. нагородив Почесною грамотою Шепетівської 
керівника Шепетівського комунального підприємств

каналізаційного господарства, депутата міської ради Бикова В.П. за плідну працю на
користь територіальної громади міста. 

заступник міського голови Стасюк Н.В. повідомила про проведення заходів 
на площі Т.Шевченка до новорічно-різдвяних свят 19 грудня 2019 року. Надала інформацію 
стосовно центральної ялинки, яка встановлюється на площі Т.Шевченка.

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих 
та оголосив LХVІІ сесію міської ради VІІ скликання 

Прозвучав Державний Гімн України. 

Міський голова                                       

– немає, ,,не брали участі 

надання грошової допомоги Дмитерко Марії 

авчання на тренінгу в рамках 
співвласників будинків для впровадження сталих 
), за підтримки громадської організації «Хмельницька 

обласна асоціація ОСББ» та виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 
Підняла питання рівноправності 

будинків в яких створено ОСББ та будинків, які обслуговують управлінські компанії. 

них довідок та фінансове 
Повідомила про результати 

проведеної перевірки з пожежної безпеки та необхідність забезпечення повноцінних 

підтримав виступ депутата Собчук 
автоматичної системи пожежної безпеки в закладах 

Вніс пропозицію видачі проїздних документів учням раз на рік, 
що зменшить навантаження на міський бюджет. Підняв питання проведення кабелю в 10 

до сонячних батарей через місто повз будинки жителів міста. 

пояснив причини зняття підготовлених 
проектів рішення. Вніс пропозицію на наступну сесію підготувати проект рішення про 

просив підготувати інформацію 
хто з депутатів, фракцій рекомендував членів виконавчого комітету, які не ходять на 

Підняв питання благоустрою прибудинкових території та необхідності створення 
ицію запросити на засідання сесії міської ради депутатів 

міський голова Полодюк М.І. нагородив Почесною грамотою Шепетівської 
підприємства водопровідно-

, депутата міської ради Бикова В.П. за плідну працю на 

заступник міського голови Стасюк Н.В. повідомила про проведення заходів 
вяних свят 19 грудня 2019 року. Надала інформацію 

стосовно центральної ялинки, яка встановлюється на площі Т.Шевченка. 

повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих 
VІІ скликання закритою. 

                               Полодюк М.І. 



Список присутніх, запрошених 
на засіданні LХVІІ сесії  міської ради VII скликання  

12 грудня 2019 року 
 

1.  Петрик Катерина Ігорівна                - журналіст ТОВ ТРК «Лайк TV» 
 
2. Літвінчук Олег Олегович              - відеорепортер ТОВ ТРК «Лайк TV» 
 
3. Матвійчук Віктор Леонідович           - начальник Шепетівського РС ГУ ДСНС 
 
4. Ложкіна Марина Миколаївна  -  керівник громадської організації «Пласт» 
 
5. Остапчук Анатолій Анатолійович - керівник адміністративно-комунальної інспекції 
  
6. Градомський Віталій Валентинович - керівник комунального некомерційного 

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

  



Список  
депутатів присутніх на засіданні LХVІІ сесії  міської ради VII скликання  

12 грудня 2019 року 
 

 
 

 

1.    Биков Віталій Петрович    Позафракційний 
2.    Верхогляд Михайло Іванович   ВО "Свобода" 
3.    Веселкова Галина Петрівна Радикальна партія Олега Ляшка 
4.    Волоткевич Ігор Васильович   ВО "Свобода" 
5.    Герасимчук Тамара Миколаївна   ВО "Свобода" 
6.    Глушківський Владислав 

Станіславович 
"Об'єднання "Самопоміч" 

7.    Кикоть Микола Юрійович Аграрна партія України 
8.    Курганський Олександр Олексійович Аграрна партія України 
9.    Літвін Юлія Віталіївна  "ВО "Батьківщина" 
10.    Мазаєв Володимир Васильович Аграрна партія України 
11.    Микитюк Тамара Миколаївна  ПП "За конкретні справи" 
12.    Одуд Богдан Михайлович ВО "Свобода" 
13.    Пісарцов Дмитро Валерійович   ВО "Свобода" 
14.    Потапова Галина Лук’янівна Аграрна партія України 
15.    Примак Віталій Олександрович "Об'єднання "Самопоміч" 
16.    Прохорчук Валентина Павлівна Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
17.    Савчук Валентина Миколаївна "БПП "Солідарність" 
18.    Савчук Руслан Віталійович ПП "За конкретні справи" 
19.    Синюта Володимир Володимирович Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
20.    Собчук Наталія Миколаївна "БПП "Солідарність" 
21.    Сорока Дмитро Леонідович  "Аграрна партія" 
22.    Федоров Валерій Борисович Радикальна партія Олега Ляшка 
23.    Шайнога Юрій Миколайович  Аграрна партія України 
24.    Яковлева Наталія Василівна Аграрна партія України 


