
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

LХХІ (позачергової)сесії міської ради VІІ скликання 
 
 

03квітня 2020 року               м. Шепетівка 
10.00 год                                                 велика зала засідань виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради 
 

Всього депутатів міської ради    – 34 чол. 
 

Присутніх на сесії депутатів      – 29 чол. 
         (список додається) 
 

Запрошених                                  –  1чол. 
         (список додається)  
 

 

Засідання LХХІ (позачергової)сесії  міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський 
голова Полодюк М.І.. 

 

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

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

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

Міський голова Полодюк М.І. запропонував доповнити порядок денний питанням №4 
«Різне. 
 

Міський голова Полодюк М.І. пояснив процедуру голосування, щоб не порушувати 
карантинні норми, та повідомив, що голосування буде проходити шляхом зачитування 
членом лічильної комісії Пісарцовим Д.В. списку депутатів; кожен депутат оголошує своє 
рішення з питання, яке поставлене на голосування («за», «проти», «утримався»).  
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання, 
заперечення.(1 депутат міської ради). 
 

ВИСТУПИЛИ : депутат міської ради Примак В.О. з запитанням, щодо невинесення 
проекту рішення поданого депутатом про підтримку підприємців міста. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що на проект рішення буде надана відповідь 
фінансовим управлінням, так як проект рішення суперечить чинному законодавству. 
 

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

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 



Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління  
2. Про затвердження Мирової угоди по справі №924/39/20. 

Доповідає: Бабась Г.І. - начальник юридичного відділу 
3. Про внесення змін до Регламенту Шепетівської міської ради VІІ скликання. 

Доповідає: Бабась Г.І. - начальник юридичного відділу 
4. Різне. 
 
Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

 

„За”– 29+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” - немає. 
 

І. 
 

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. провнесення змін до 
бюджету міста на 2020 рік, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні 
постійної комісії зпитань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету. 
Повідомив що проектом рішення планується: 
Додаток 1 
Збільшити доходи бюджету міста на суму 3 679 632,00  грн. в т.ч.: 
1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на суму 3 618 200,00  грн. за 
рахунок збільшення міжбюджетних трансфертів по освітній субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на суму 3 618 200,00 грн. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович  за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Верхогляд Михайло Іванович за 
4.  Веселкова Галина Петрівна за 
5.  Волоткевич Ігор Васильович за 
6.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
7.  Гетьман Василь Михайлович за 
8.  Глушківський Владислав Станіславович за 
9.  Кикоть Микола Юрійович за 
10.  Курганський Олександр Олексійович за 
11.  Кушик Станіслав Володимирович за 
12.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
13.  Літвін Юлія Віталіївна за 
14.  Мазаєв Володимир Васильович за 
15.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
16.  Одуд Богдан Михайлович за 
17.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
18.  Потапова Галина Лук’янівна за 
19.  Примак Віталій Олександрович за 
20.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
21.  Савчук Валентина Миколаївна за 
22.  Савчук Руслан Віталійович за 
23.  Сікора Інна Володимирівна за 
24.  Собчук Наталія Миколаївна за 
25.  Сорока Дмитро Леонідович за 
26.  Спеціальний Павло Андрійович за 
27.  Федоров Валерій Борисович за 
28.  Холява Петро Ярославович за 
29.  Шайнога Юрій Миколайович за 



            1.2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на суму 61 432,00 грн. за 
рахунок перевиконання річних призначень станом на 01.04.2020 року на суму61 432,00 
грн. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних 
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим . 

Разом збільшено доходи міського бюджету на суму 3 679 632,00 грн. 
Додаток 3 
Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на суму 3 055 354,00 грн., з них : за 
рахунок збільшення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамв 
сумі3 618 200,00 грн.; зменшити видатки загального фонду міського бюджету на  суму 562 
846,00 грн., кошти передано до бюджету розвитку (спеціального фонду). 
Кошти розподілено,  а саме: 
              По головному розпоряднику коштів "Управління освіти Шепетівської міської 
ради" збільшити  асигнування в сумі 2 859 200,00грн., в тому числі; 
- Надання дошкільної освіти зменшити асигнування в сумі 419 000,00 грн., за рахунок 
оплати  комунальних послуг (природний газ),  а саме: ДНЗ №1"Перлинка" - 44 000,00 грн.; 
ДНЗ №2"Сонечко" - 48 000,00 грн.; ДНЗ №3"Ластівка" - 11 000,00грн.;  ДНЗ 
№4"Світлячок" - 35 000,00грн.; ДНЗ №5"Казка" - 18 000,00грн.;  ДНЗ №6"Білочка" - 34 
000,00грн.; ДНЗ №7"Дюймовочка" - 60 000,00грн.; ДНЗ №8"Калинонька" -  45 000,00грн.; 
ДНЗ №9 "Барвінок" - 27 000,00грн.; ДНЗ №11"Дзвіночок" - 83 000,00грн.; ДНЗ 
№12"Ялинка" - 14 000,00грн.  
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) зменшити асигнування в сумі 348 
000,00 грн., за рахунок оплати  комунальних послуг (природний газ),  а саме : НВК №1 - 
69 000,00 грн.; НВК №2 - 28 000,00 грн.; НВК №3 - 20 000,00 грн.; ЗОШ №1-  25 000,00 
грн.; СЗОШ №2 - 37 000,00 грн.; ЗОШ №3 -  22 000,00 грн.; ЗОШ №4 - 24 000,00 грн. ; 
ЗОШ №6 - 35 000,00 грн.; ЗОШ №8 - 34 000,00 грн.; Спеціалізована школа - інтернат -   54 
000,00 грн.  
-Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів збільшити асигнування в сумі 8 
000,00 грн. для проведення поточного ремонту підлоги; 
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), збільшити асигнування  за рахунок 
збільшення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 3 618 
200,00 грн., з них оплата праці 2 965 738,00 грн., а саме: 
- НВК №1 у складі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім.Героя України 
М.Дзявульського" - 548 117,00 грн., (в т.ч. оплата праці  -449 276,00 грн.); 
- НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія" - 682 833,00 грн., (в т.ч. оплата 
праці -     559 699,00 грн.); 
- НВК №3 у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Н.Рибака та ліцей з 
посиленою військово-фізичною підготовкою" - 530 754,00 грн., (в т.ч. оплата праці  - 435 
044,00 грн.); 
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.М.Островського - 570 919,00 грн.,  (в т.ч. заробітна плата  - 467 
966,00 грн.); 
- СЗОШ І-ІІІ ступенів  №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства -             
254 815,00 грн., (в т.ч. оплата праці  - 208 865,00 грн.); 
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №3- 359 600,00 грн., (в т.ч. оплата праці  - 294 754,00 грн.); 
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім. Валі Котика - 64 855,00грн., (в т.ч. оплата праці - 53 160,00 
грн.);  
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 - 67 690,00 грн., (в т.ч. оплата праці - 55 484,00 грн.);  
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 - 179 605,00 грн., (в т.ч. оплата праці- 147 218,00 грн.);  
- Спеціалізована школа -інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів - 359 012,00 грн., (в т.ч. оплата праці- 294 272,00 грн.). 
           По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет Шепетівської міської 
ради" зменшити асигнування в сумі 334 000,00  грн., а саме: 



- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету  зменшити асигнування в сумі  500 000,00 грн.,що 
направлялись на виконання   "Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки"(зі змінами), а саме: з 
забезпечення нанесення дорожньої розмітки подвійної осьової - 401 695,00 грн., 
забезпечення нанесення дорожньої розмітки зразка "зебра" - 98 305,00 грн. ; 
- Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
збільшити асигнування в сумі  86 000,00 грн. на виконання "Програми медико-соціального 
забезпечення пільгових категорій населення м.Шепетівка на 2019-2021роки"; 
- Інші заходи у сфері автотранспорту збільшити асигнування в сумі  40 000,00 грн., на 
виконання   "Бюджетної програми по наданню послуг диспетчеризації при перевезенні 
пасажирів автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних 
маршрутах на  2020 рік" ; 
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   
збільшити асигнування в сумі  40 000,00 грн., з них: на виконання  "Програми "Видатки на 
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 
м.Шепетівка на 2018-2020 роки" – 26 500,00грн., на виконання Програми "Заходи у сфері 
захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2018-2020 роки" – 13 500,00 грн. 
             По головному розпоряднику коштів "Управління у справах сім"ї, молоді та спорту 
Шепетівської міської ради" збільшити асигнування в сумі 49 837,00 грн. 
-Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл збільшити асигнування в сумі 22 336,00 грн., для виконання профілактичних заходів 
в басейні;  
-Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення"Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону збільшити 
асигнування в сумі 27 501,00 грн., в тому числі оплата праці 22 542,00 грн. 
             По головному розпоряднику коштів "Управління праці та соціального захисту 
населення  Шепетівської міської ради" збільшити асигнування в сумі 80 000,00 грн., а 
саме: 
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення збільшити 
асигнування в сумі 80 000,00 грн., з них: на виконання "Міської комплексної програми 
соціального захисту населення на 2016-2020 роки"(зі змінами) - 80 000,00 грн. (на 
поховання згідно чинного законодавства України та одноразові допомоги). 
-Резервний фонд збільшити асигнування в сумі 400 317,00 грн. 

Збільшити видатки  спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в 
сумі 624 278,00 грн., з них: 
- Збільшити видатки  спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в сумі        
61 432,00 грн. за рахунок перевиконання бюджету, а саме:       
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   
збільшити асигнування в сумі  61 432,00 грн.,  на виконання  "Програми збереження та 
зміцнення здоров"я жителів міста Шепетівки на 2020-2021 роки" для придбання апаратів 
штучної вентиляції легень. 
- Збільшити видатки  спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в сумі 
562 846,00  грн., за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), а саме: 
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 асигнування в сумі 40 000,00 грн., на придбання 
комп"ютерної техніки. 
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   
збільшити асигнування в сумі  532 846,00 грн.,  на виконання  "Програми збереження та 
зміцнення здоров"я жителів міста Шепетівки на 2020-2021 роки" для придбання апаратів  
штучної вентиляції легень та концентратор кисню. 



Крім того,  за рахунок залишку коштів станом на 1.01.2020 р. по спеціальному 
фонду міського бюджету (бюджету розвитку)  внести зміни, а саме: 
            По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет  Шепетівської міської 
ради", внести зміни:    
- Організація благоустрою населених пунктів зменшити асигнування в сумі 215 722,00 
грн., з виконання "Програми благоустрою  міста .Шепетівка на 2018-2022 роки" (зі 
змінами), а саме: капітальний ремонт меренж зовнішнього освітлення вулиць; вул. 
Курортна - 50 400,00 грн., вул. В. Кашлакова - 31 500,00 грн., пров. Тупіковий - 14 700,00 
грн., пров. Д.Галицького - 42 000,00 грн., проїзд від пр. Миру до буд. побуту по вул. 
Островського, 6 -            31 500,00 грн., вул. Я.Давидова - 45 622,00 грн. 
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   
збільшити асигнування в сумі  215 722,00 грн.,  на виконання  "Програми збереження та 
зміцнення здоров’я жителів міста Шепетівки на 2020-2021 роки" для придбання апаратів 
штучної вентиляції легень та концентратор кисню. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача (2 депутати міської ради). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з запитанням щодо наявності коштів, які 
планувались виділити на вул..Українську для облаштування кругового руху та 
вул..Островського. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про те, що дані 
кошти – це кошти вільного лишку, але згідно чинного законодавства та черговості 
проведення видатків у міському бюджеті, в першу чергу вони розподіляються на 
фінансування оплати праці, сплату за використані енергоносії та оплату медикаментів. 
Після цього видатки здійснюються в порядку черговості та необхідності. В даний час 
першочергові видатки спрямовані на подолання надзвичайної епідеміологічної ситуації, 
яка склалась в країні та на благоустрій міста. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з пропозицією розподілу вільних 
лишків на купівлю апарату штучної вентиляції легень та на допомогу ЦРЛ. Наголосив на 
недотриманні регламенту щодо розгляду сесійних питань та відсутності розгляду їх на 
депутатських комісій. 
 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Полодюк М.І. повідомив, що нагальність скликання сесії 
обумовлена тим, що 06.04.2020 року відбудеться судове засідання, по питанню, яке 
розглядається на засіданні сесії за №2 «Про затвердження Мирової угоди». Проект рішення 
«Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік» був розміщений на сайті міської ради 
для ознайомлення 02.04.2020 року. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. щодо наявності коштів, які 
виділяються на купівлю апарату штучної вентиляції легень. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що по 
підрахунках в квітні місяці приблизно буде 1.5 млн.грн. надлишку коштів у міському 
бюджеті, крім заробітної плати. 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу». 
 

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

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Верхогляд Михайло Іванович за 
4.  Веселкова Галина Петрівна за 



 

„За”– 29+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – немає. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансовго управління Дрищ В.О. з пропозицією зняти 10 
тис.грн. з «закупівлі комп’ютерів» та кошти в сумі 810 тис.грн. виділити Шепетівській 
ЦРЛ на придбання апарату штучноївентиляції легеньта концетратора кисню. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» зі змінами як рішення сесії. 
 

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

5.  Волоткевич Ігор Васильович за 
6.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
7.  Гетьман Василь Михайлович за 
8.  Глушківський Владислав Станіславович за 
9.  Кикоть Микола Юрійович за 
10.  Курганський Олександр Олексійович за 
11.  Кушик Станіслав Володимирович за 
12.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
13.  Літвін Юлія Віталіївна за 
14.  Мазаєв Володимир Васильович за 
15.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
16.  Одуд Богдан Михайлович за 
17.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
18.  Потапова Галина Лук’янівна за 
19.  Примак Віталій Олександрович за 
20.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
21.  Савчук Валентина Миколаївна за 
22.  Савчук Руслан Віталійович за 
23.  Сікора Інна Володимирівна за 
24.  Собчук Наталія Миколаївна за 
25.  Сорока Дмитро Леонідович за 
26.  Спеціальний Павло Андрійович за 
27.  Федоров Валерій Борисович за 
28.  Холява Петро Ярославович за 
29.  Шайнога Юрій Миколайович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Верхогляд Михайло Іванович за 
4.  Веселкова Галина Петрівна за 
5.  Волоткевич Ігор Васильович за 
6.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
7.  Гетьман Василь Михайлович за 
8.  Глушківський Владислав Станіславович за 
9.  Кикоть Микола Юрійович за 
10.  Курганський Олександр Олексійович за 
11.  Кушик Станіслав Володимирович за 
12.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
13.  Літвін Юлія Віталіївна за 
14.  Мазаєв Володимир Васильович за 
15.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
16.  Одуд Богдан Михайлович за 



 

„За”– 29+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік» 
прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 

 

ІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника юридичного відділу Бабась Г.І. про затвердження Мирової угоди 
по справі№924/39/20, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на постійній комісії 
зпитань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача чи є бажаючі виступити(2 депутати міської ради). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б., який повідомив, що представляє 
інтереси ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» та заявив про конфлікт інтересів; повідомив, 
що не прийматиме участі в голосуванні стосовно даного проекту рішення. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Савчук Р.В., який заявив про конфлікт інтересів та 
повідомив, що не прийматиме участі в голосуванні стосовно даного проекту рішення. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити(1 
депутат міської ради). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з пропозицією домовлятися та йти 
назустріч для зменшення кількості судових рішень та укладанні мирових угод. 
 

ВИСТУПИЛИ: Міський голова Полодюк М.І. повідомив про нову методику обрахування 
перевезення пільгових категорій населення, з якими перевізник ПрАТ «Шепетівське АТП 
16807»не погодився, в результаті чого питання вирішується з юридичної точки зору.  
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача  (1 депутат міської ради). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням щодо умов відмови 
від позову ПрАТ «Шепетівське АТП 16807». 
ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу Бабась Г.І. пояснила, що позивач ПрАТ 
«Шепетівське АТП 16807» відмовляється від позову в частині стягнення заборгованості з 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в розмірі 
1307300,79 грн. 
 

17.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
18.  Потапова Галина Лук’янівна за 
19.  Примак Віталій Олександрович за 
20.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
21.  Савчук Валентина Миколаївна за 
22.  Савчук Руслан Віталійович за 
23.  Сікора Інна Володимирівна за 
24.  Собчук Наталія Миколаївна за 
25.  Сорока Дмитро Леонідович за 
26.  Спеціальний Павло Андрійович за 
27.  Федоров Валерій Борисович за 
28.  Холява Петро Ярославович за 
29.  Шайнога Юрій Миколайович за 



ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу Бабась Г.І. повідомила про зміни в тексті 
рішення: змінити в тексті Додатку період  «2016-2019 р.р.» на «01.03.2019 року по 
31.12.2019 року». 
 

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

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

 

„За”– 27+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 
участі в голосуванні” – 2, „відсутні” - немає.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Мирової угоди по справі 
№924/39/20» прийняти як рішення сесії (додається рішення №2). 
 

ІІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника юридичного відділу Бабась Г.І. про внесення змін до Регламенту 
Шепетівської міської ради VІІ скликання, якаповідомила, що проект рішення розглянуто 
на постійній комісії зпитань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 
правопорядку (03.04.2020 перед пленарним засіданням).  
 

Начальник юридичного відділу Бабась Г.І.повідомила, щовідповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Верхогляд Михайло Іванович за 
4.  Веселкова Галина Петрівна за 
5.  Волоткевич Ігор Васильович за 
6.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
7.  Гетьман Василь Михайлович за 
8.  Глушківський Владислав Станіславович за 
9.  Кикоть Микола Юрійович за 
10.  Курганський Олександр Олексійович за 
11.  Кушик Станіслав Володимирович за 
12.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
13.  Літвін Юлія Віталіївна за 
14.  Мазаєв Володимир Васильович за 
15.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
16.  Одуд Богдан Михайлович за 
17.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
18.  Потапова Галина Лук’янівна за 
19.  Примак Віталій Олександрович за 
20.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
21.  Савчук Валентина Миколаївна за 
22.  Савчук Руслан Віталійович заявив про конфлікт інтересів не голосував 
23.  Сікора Інна Володимирівна за 
24.  Собчук Наталія Миколаївна за 
25.  Сорока Дмитро Леонідович за 
26.  Спеціальний Павло Андрійович за 
27.  Федоров Валерій Борисовичзаявив про конфлікт інтересів не голосував 
28.  Холява Петро Ярославович за 
29.  Шайнога Юрій Миколайович за 



коронавірусом SARS-CoV-2» (у редакції постанови від 16.03.2020 р. № 215, від 25 
березня 2020 р. № 239, з метою врегулювання питання організації роботи Шепетівської 
міської ради на період дії карантину в Україні, введення надзвичайного чи воєнного 
стану в Україні, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пропонується внести зміни до Регламенту 
Шепетівської міської ради 
«Розділ ІІ підрозділу 4 доповнити статтею 24-1 «Особливості організації та проведення 
засідання постійної комісії (комісій) ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або 
надзвичайного стану» наступними пунктами: 
1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених 
спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств 
населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території 
України, на території Хмельницької області та/або Шепетівської територіальної громади 
засідання постійних депутатських комісій ради можуть проводитися в режимі 
відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового 
підпису (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування. 
Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на секретаріат 
Ради та головного спеціаліста з інформаційних технологій. 
2. Черговість голосування з питань, винесених на обговорення, проходить в алфавітному 
порядку кожним окремим депутатом після оголошення початку голосування та прізвища 
депутата головою комісії. Після оголошення його прізвища депутат повідомляє одне з 
трьох своїх рішень з питання, яке винесено на голосування: «За», «Проти», «Утримався». 
Секретар комісії фіксує результати голосування поіменно, зазначаючи оголошене рішення 
депутата навпроти його прізвища. 
3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання 
невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо 
тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи 
реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання. 
4. У приміщенні, з якого голова комісії буде здійснювати ведення засідання, також мають 
бути присутній секретар комісії, який веде протокол та фіксує результати голосування. 
5. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання. 
 

2. Пункт 1 статті 32 викласти в наступній редакції: «У разі проведення таємного 
голосування, у разі неможливості здійснити голосування за допомогою ПТК “Віче“, а 
також у випадках, передбачених ст. 89-1 даного регламенту для підрахунку голосів «за», 
«проти», «утримався» та встановлення результатів голосування, створюється 
лічильнакомісія. 

 

3. Розділ ІІІ підрозділу 12 доповнити статтею 89-1 «Особливості організації та проведення 
сесій міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану» 
наступного змісту: 
1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених 
спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств 
населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території 
України, Хмельницькій області та/або Шепетівській територіальній громаді засідання 
ради  можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з 
використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання), крім питань, що 
потребують таємного голосування. Технічне забезпечення та організація дистанційних 
засідань покладається на секретаріат та головного спеціаліста з інформаційних технологій. 
2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання 
невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо 
тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи 
реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання. 



3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не 
пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку 
відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне 
засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї 
інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу 
кожного депутата.  
4. В приміщенні, з якого головуючий буде здійснювати ведення засідання, мають бути 
присутні особи, які будуть вести протокол та встановлювати результати голосування. 
5. Ідентифікація осіб, які беруть участь у засіданні ради відбувається шляхом оголошення 
особою, яка здійснюватиме ведення засідання ради прізвищ депутатів в алфавітному 
порядку. Депутат, прізвище якого озвучено підтверджує свою присутність словами 
«Присутній». По завершенню ідентифікації, особа, яка здійснювала ідентифікацію надає 
головуючому інформацію щодо присутніх депутатів. У випадку достатності присутньої 
кількості депутатів для початку сесії, головуючий оголошує про відкриття сесії ради. 
6. Черговість голосування з питань порядку денного проходить в алфавітному порядку 
кожним окремим депутатом після оголошення початку голосування та прізвища депутата 
членом лічильної комісії. Після оголошення його прізвища депутат повідомляє одне з 
трьох своїх рішень з питання, яке винесено на голосування: «За», «Проти», «Утримався». 
Член лічильної комісії фіксує результати голосування поіменно, зазначаючи оголошене 
рішення депутата навпроти його прізвища. 
7. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.» 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача (2 депутати міської ради). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської радиПримак В.О. з запитанням щодо порядку скликання 
дистанційного засідання сесії. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу Бабась Г.І. пояснила, що порядок 
скликання сесії міської ради залишається чинним. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. з запитанням щодо процедури 
дистанційного обговорення питань. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу Бабась Г.І. пояснила, що дана процедура 
також залишається без змін. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача (2 депутати міської ради). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б., який наголосив на тому, що не був 
запрошений та присутній під час обговорення даного проекту рішення на засіданні 
депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 
правопорядку. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу Бабась Г.І. повідомила, що проект 
рішення був розглянутий на засіданні депутатської комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, яке відбулось перед 
початком засідання сесії міської ради. Наголосила, що до порядку денного дистанційних 
засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до 
місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків 
надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації 
повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання. 



Міський голова Полодюк М.І. повідомив про технічну помилку в нумерації пунктів 
додатку проекту рішення та необхідності зміни статті 77 на статтю 89-1 в 2 розділі 
додатку проекту рішення. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення з виправленням технічних помилок«за 
основу» та «в цілому» як рішення сесії. 
 

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

 

„За”– 29+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” - немає.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до Регламенту Шепетівської 
міської ради VІІ скликання» прийняти як рішення сесії (додається рішення №3). 
 

4. «Різне» 
 

На виступ записались 4 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради, головний лікар Шепетівської ЦРЛ Савчук 
В.М.подякувала депутатам міської ради за підтримку ЦРЛ та наголосила на необхідності 
купівлі апарату штучної вентиляції легень. Повідомила про благодійні внески мешканців 
міста на закупівлю одного апарату штучноївентиляції легень. Зауважила про наявність 
проблеми з придбання засобів захисту для медичного персоналу та придбання 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Верхогляд Михайло Іванович за 
4.  Веселкова Галина Петрівна за 
5.  Волоткевич Ігор Васильович за 
6.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
7.  Гетьман Василь Михайлович за 
8.  Глушківський Владислав Станіславович за 
9.  Кикоть Микола Юрійович за 
10.  Курганський Олександр Олексійович за 
11.  Кушик Станіслав Володимирович за 
12.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
13.  Літвін Юлія Віталіївна за 
14.  Мазаєв Володимир Васильович за 
15.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
16.  Одуд Богдан Михайлович за 
17.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
18.  Потапова Галина Лук’янівна за 
19.  Примак Віталій Олександрович за 
20.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
21.  Савчук Валентина Миколаївна за 
22.  Савчук Руслан Віталійович за 
23.  Сікора Інна Володимирівна за 
24.  Собчук Наталія Миколаївна за 
25.  Сорока Дмитро Леонідович за 
26.  Спеціальний Павло Андрійович за 
27.  Федоров Валерій Борисович за 
28.  Холява Петро Ярославович за 
29.  Шайнога Юрій Миколайович за 



медикаментів для лікування хворих на короновірус та про необхідність фінансування в 
розмірі 400 тис.грн. на одного хворого в місяць. Повідомила про алгоритм лікування та 
прийому хворих. 
 

Депутат міської ради Шайнога Ю.М. звернувся до головного лікаря ЦРЛ Савчук В.М. з 
запитанням щодо державної допомоги та фінансування. 
 

Депутат міської ради, головний лікар ЦРЛ Савчук В.М. повідомила про надання для ЦРЛ 
250 швидких тестів для визначення короновірусу та повідомила про надання засобів 
індивідуального захисту. 
 

Депутат міської ради Примак В.О. звернувся до головного лікаря ЦРЛ Савчук В.Мз 
запитанням щодо процедури виявлення контактних осіб, контролю тих, хто повернувся з 
за кордону та кількості комплектів захисту, які закуплено міською радою. 
 

Депутат міської ради, головний лікар ЦРЛ Савчук В.М. повідомила, що замовлено 500 
комплектів, з них 75 комплектів та захисні маски з щитками надано ЦРЛ, 415 комплектів 
очікується. Повідомила про клінічну картину вірусу та його мутацію та процедуру 
виявлення вірусу та лікування. 
 

Депутат міської ради Одуд Б.М. звернувся до головного лікаря ЦРЛ Савчук В.М з 
запитанням щодо штатів навченого персоналу для роботи з апаратамиштучноївентиляції 
легень. 
 

Депутат міської ради, головний лікар ЦРЛ Савчук В.М. повідомила про те, що на балансі 
ЦРЛ знаходиться 14 апаратів штучноївентиляції легень, 2 куплені за останні 2 роки;інші 
апарати на балансі з 1995 року. 2 апарати потребують дороговартісного ремонту – 70 
тис.грн. та 16 тис.грн, 19 тис.грн відповідно. Повідомила, що в лікарні працює 14 лікарів 
анестезіологів, з них 1 дитячий, всі навчені та можуть працювати на апаратах 
штучноївентиляції легень. Подякувала депутатам міської ради Верхогляду М.І. та Савчуку 
Р.В. за допомогу в ремонті апаратів штучноївентиляції легень. 
 

Депутат міської ради Кушик С.В. звернувся до головного лікаря ЦРЛ Савчук В.М з 
запитанням щодо відсутності в аптекахзасобів індивідуального захисту. 
 

Депутат міської ради, головний лікар ЦРЛ Савчук В.М.повідомила що планується 
надходження засобів, так як багато фабрик перепрофільовано. 
 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. звернулася до головного лікаря ЦРЛ Савчук В.М 
щодо статистики захворюваності за січень-лютий попереднього року на респіраторні 
захворювання. 
 

Депутат міської ради, головний лікар ЦРЛ Савчук В.М. повідомила, що в порівнянні за 
аналогічний період 2019 року росту захворюваності не спостерігається. 
 

Депутат міської ради Волоткевич І.В. з запитанням щодо індивідуального захисту 
працівників швидкої медичної допомоги та апаратури швидкої. 
 

Депутат міської ради, головний лікар ЦРЛ Савчук В.М. повідомила структуру медичної 
системи та пояснила, що швидка медична допомога не підпорядковується ЦРЛ та надала 
інформацію щодо медичного протоколу захисту працівників. 
 

Міський голова Полодюк М.І.надав слово депутату міської ради, завідувачу 
Шепетівського міськміжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Хмельницький 
обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України Мазаєву В.В.. 
 

Депутат міської ради, завідувач Шепетівського міськміжрайонного відділу лабораторних 
досліджень ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр» Міністерства охорони 



здоров’я України Мазаєв В.В., який повідомив ситуацію щодо хворих на короновірус в 
місті, виявлення підозри у контактних осіб. Надав інформацію про процедуру проведення 
лабораторних аналізів експрес тестами та системою ПВЛ.Надав інформацію про прибулих 
з-за кордону (200 чол.) та карантинні заходи. 
 

Депутат міської ради Примак В.О. з запитанням до депутата міської ради, завідувача 
Шепетівського міськміжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Хмельницький 
обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України Мазаєв В.В щодо 
проведення тесту на коронавірус для дружини хворого.(Дружина пацієнта не інфікована). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Кикоть М.Ю., який повідомив, що він є керівником 
штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій м.Шепетівка та озвучив його склад. Закликав 
зберігати спокій та керуватись лише офіційними даними. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Одуд Б.М., який озвучив статистичні дані 
захворюваності в Іспанії в порівнянні з Україною. Наголосив на необхідності дотримання 
карантинних заходів, особливо на привокзальній площі міста, на необхідності обмеження 
перевезення в межах міста, крім транспорту для медиків, військових та комунальних 
служб; підняв питання поховання. Наголосив на обмеженні доступу до ЦНАП та 
паспортного відділу та запропонував заборонити торгівлю в нічний час.  
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. з проханням пояснити чому не 
включено в перелік питань порядку денного підготовлене ним питання «Про підтримку 
підприємців міста Шепетівкиу період карантину через коронавірус COVID-19». 
 
Міський голова Полодюк М.І. надав слово для пояснення начальнику фінансового 
управління Дрищу В.О.. 
 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про невідповідність проекту 
рішення чинному законодавству; надав інформацію про терміни сплати єдиного податку 
та зміни до Податкового кодексу. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. щодо забезпечення підтримки 
підприємців, які не залишали територію країни та піднімали економіку України. 
 
 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії вичерпаний та 
оголосив LXXI(позачергову) сесію міської ради VІІ скликання закритою. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

 
 

Міський голова                                                              Полодюк М.І. 
  



Список  
депутатів присутніх на засіданні LXXI (позачергової) сесіїміської ради VІІ скликання  

03 квітня2020 року 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Биков Віталій Петрович Позафракційний 
2.    Бунечко Алла Вікторівна ПП «Європейська Солідарність» 
3.    Верхогляд Михайло Іванович   ВО "Свобода" 
4.    Веселкова Галина Петрівна Позафракційна 
5.    Волоткевич Ігор Васильович   ВО "Свобода" 
6.    Герасимчук Тамара Миколаївна   ВО "Свобода" 
7.    Глушківський Владислав 

Станіславович 
  "Об'єднання "Самопоміч" 

8.  Гетьман Василь Михайлович "Об'єднання "Самопоміч" 
9.    Кикоть Микола Юрійович   "Аграрна партія" 
10.    Курганський Олександр 

Олексійович 
  "Аграрна партія" 

11.    Кушик Станіслав Володимирович   ВО "Свобода" 
12.    Липкань Анатолій Всеволодович ПП «Європейська Солідарність» 
13.    Літвін Юлія Віталіївна   "ВО "Батьківщина" 
14.    Мазаєв Володимир Васильович   "Аграрна партія" 
15.    Микитюк Тамара Миколаївна   ПП "За конкретні справи" 
16.    Одуд Богдан Михайлович   ВО "Свобода" 
17.    Пісарцов Дмитро Валерійович   ВО "Свобода" 
18.    Потапова Галина Лук’янівна   "Аграрна партія" 
19.    Примак Віталій Олександрович   "Об'єднання "Самопоміч" 
20.    Прохорчук Валентина Павлівна   "ВО "Батьківщина" 
21.    Савчук Валентина Миколаївна ПП «Європейська Солідарність» 
22.    Савчук Руслан Віталійович   ПП "За конкретні справи" 
23.  Сікора Інна Володимирівна   "ВО "Батьківщина" 
24.    Собчук Наталія Миколаївна ПП «Європейська Солідарність» 
25.    Сорока Дмитро Леонідович   "Аграрна партія" 
26.    Спеціальний Павло Андрійович Позафракційний 
27.    Федоров Валерій Борисович Позафракційний 
28.    Холява Петро Ярославович   ВО "Свобода" 
29.    Шайнога Юрій Миколайович    "Аграрна партія" 
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1. Лебідь Володимир Борисович               начальник сектору превенції Шепетівського 

         ВП ГУНП в Хмельницькій області 


