
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

LХХІІ(позачергової)сесії міської ради VІІ скликання 
 
 

13квітня 2020 року               м. Шепетівка 
14.00 год                                                 велика зала засідань виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради 
 

Всього депутатів міської ради    – 34 чол. 
 

Присутніх на сесії депутатів      – 17 чол. 
         (список додається) 
 

Запрошених                                  –  1 чол. 
         (список додається)  
 

 

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

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав інформацію щодо хворих на коронавірусну 
інфекцію COVID-19. 
 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику сектору превенції Шепетівського  
ВПГУНП в  Хмельницькій області слово ЛебедюВ.Б. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник сектору превенції Шепетівського  ВП ГУНП в  Хмельницькій 
області слово Лебідь В.Б. щодо богослужінь церков. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Одуд Б.М. щодо роботи поліції, складання 
протоколів та пропозицію - висловити недовіруначальнику Шепетівського ВПГУНП в  
Хмельницькій області в разі зібрання людей на богослужіння в храмах на Великдень. 
 

Міський голова Полодюк М.І.повідомив причину скликання позачергової сесії та надав 
інформацію щодо придбання апарату штучної вентиляції легень та повідомив нагальну 
потребу фінансування лікування важкохворих накоронавірусну інфекцію COVID-19, 
згідно звернення головного лікаря ЦРЛ Савчук В.М.. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що проекти рішення були оприлюдненні на 
офіційному сайті. 
 

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

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Міський голова Полодюк М.І. нагадав 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.Немає. 
 

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

1. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 27.02.2020 року №26 
«Програмазбереження та зміцнення здоров'я жителів міста Шепетівки на 2020-2021 роки». 

Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління 
2. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 

Доповідає: Дрищ В.О. - начальник фінансового управління  
3. Різне. 
 
Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

 

„За”– 17+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 та 
доповнень до рішення сесії від 27.02.2020 року №26 «Програмазбереження та зміцнення 
здоров'я жителів міста Шепетівки на 2020-2021 роки», який повідомив, що проект рішення 
підготовлено відповідно листа головного лікаря Шепетівської ЦРЛ та назвав зміни, які 
пропонується внести до «Програми збереження та зміцнення здоров'я жителів міста 
Шепетівки на 2020-2021 роки»: 
- доповнити Розділ ІІ текстом«а також придбання медикаментів хворим, які знаходяться у 
тяжкому стані та перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, з коронавірусом  
«COVID-19» на період епідемії в Україні.»; 
- доповнити Розділ ІІІ: «- придбання відповідних медикаментів, які зазначені в протоколі 
МОЗ України, для лікування хворих на «COVID-19» , які знаходяться у тяжкому стані і 
перебувають на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії; 
- придбання медичного обладнання;»; 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Верхогляд Михайло Іванович за 
3.  Волоткевич Ігор Васильович за 
4.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Мазаєв Володимир Васильович за 
10.  Одуд Богдан Михайлович за 
11.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
12.  Примак Віталій Олександрович за 
13.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
14.  Савчук Валентина Миколаївна за 
15.  Сорока Дмитро Леонідович за 
16.  Холява Петро Ярославович за 
17.  Шайнога Юрій Миколайович за 



доповнити Розділ VII«Виконавцем Програми є виконавчий комітет Шепетівської міської 
ради – головний розпорядник коштів та відповідні медичні заклади»; 
- в тексті рішення «Виконавчому комітету Шепетівської міської ради проводити 
придбання та передачу медичних препаратів, які зазначені в протоколі МОЗ України,  
лікуючим установам, виходячи із розрахунку 10000 (Десять тисяч) грн. на одного хворого 
– жителя міста, який знаходиться у важкому стані та перебуває у відділенні інтенсивної 
терапії, на підставі відповідних медичних документів», що дасть змогу передавати 
медичні препарати напряму на лікувальні заклади. 
 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово депутату міської ради, головному лікарю ЦРЛ 
Савчук В.М..  
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради, головний лікар Шепетівської ЦРЛ Савчук В.М. 
надала пояснення щодо процедури госпіталізації хворих на коронавірусну 
інфекціюCOVID-19 та інформацію щодо хворого, який лікується в Шепетівській ЦРЛ 
у інфекційному відділенні та фінансового забезпечення його лікування.  
Внесла пропозицію в п.2 проекту рішення змінити суму « ….10 000 грн….» на «….до 
20 000 грн. …….»та доповнити «…… інфекційному відділенні…..». 
 

Міський голова Полодюк М.І. озвучив правку в п.2 «із розрахунку вартості до 20 000,00 
(Двадцять тисяч) грн. та доповненні в п.2 після «у відділенні інтенсивної терапії,» фразою  
«інфекційному відділенні», виправити нумерацію пунктів рішення. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 
 

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

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

 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали 
участі в голосуванні” – немає, „відсутні” – немає. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Верхогляд Михайло Іванович за 
3.  Волоткевич Ігор Васильович за 
4.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Мазаєв Володимир Васильович за 
10.  Одуд Богдан Михайлович за 
11.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
12.  Примак Віталій Олександрович за 
13.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
14.  Савчук Валентина Миколаївна за 
15.  Сорока Дмитро Леонідович за 
16.  Холява Петро Ярославович за 
17.  Шайнога Юрій Миколайович за 



ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 
27.02.2020 року №26 «Програмазбереження та зміцнення здоров'я жителів міста Шепетівки 
на 2020-2021 роки»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №1). 

 

ІІ. 
 

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до 
бюджету міста на 2020 рік, який повідомив, що проект рішення підготовлено з 
врахуванням економії коштів в сумі 121 тис. 500 грн., яку пропонується перенаправити із 
спеціального фонду до загального фонду, відповідно на Програму збереження та 
зміцнення здоров'я жителів міста Шепетівки.  
 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про зміни та 
доповнення в Додатку 3Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на суму 121 
500,00 грн., за рахунок коштів що повертаються із бюджету розвитку (спеціального 
фонду) до загального фонду міського бюджету. Кошти направляються на: 
- По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет Шепетівської міської ради" 
збільшити асигнування в сумі 121 500,00  грн., а саме: 
* Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   
збільшити асигнування в сумі  121 500,00 грн.,  на виконання  "Програми збереження та 
зміцнення здоров"я жителів міста Шепетівки на 2020-2021 роки" придбання медикаментів 
для жителів міста хворих на коронавірус, які знаходяться у загрозливому стані та 
підключені до  апарату ШВЛ. 
- По головному розпоряднику коштів "Відділ культури Шепетівської міської ради" 
збільшити асигнування в сумі 7 500,00  грн., а саме: 
* Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва збільшити 
асигнування в сумі 7 500,00 грн. для централізованої бухгалтерії. 
* Резервний фонд зменшити асигнування в сумі  7 500,00  грн. 

Зменшити видатки  спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в сумі              
121 500,00 грн., за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду), а саме:  
- По головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет Шепетівської міської ради" 
зменшити асигнування в сумі 121 500,00  грн., а саме:     
* Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   
зменшити асигнування в сумі  121 500,00 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, 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 економії бюджету в 
період карантину, яка виникла в результаті відсутності витрат на комунальні заклади 
освіти та на харчування дітей. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що на період 
карантину заклади освіти працюють в дистанційному режимі, в дитячих дошкільних 
закладах проводяться ремонтні роботи. Повідомив, що витрати на харчування дітей не 
здійснюються, сума економії ще не прорахована. 
 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про внесення 
змін в тексті проекту рішення та викласти його в наступній редакції:  
«І. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста в сумі 121 500,00 грн.(додаток 3). 



 ІІ.Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на суму 121 500,00 грн.(додаток 
6). 
ІІІ. Зменшити дефіцит спеціального фонду бюджету міста на суму 121 500,00 грн., за 
рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету міста до бюджету розвитку 
(спеціального фонду). (додаток 2).» 
 

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

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

 

„За”– 17+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 №2). 

 

3.«Різне» 
Міський голова Полодюк М.І. надав слово системному адміністратору Балко В.І.. 
 
ВИСТУПИЛИ: системний адміністратор Балко В.І., який надав роз’яснення роботи 
програмного забезпечення «Webex.com» для участі у дистанційних засіданнях 
депутатських комісій та сесій міської ради. 
 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії вичерпаний та 
оголосив LXXІI(позачергову) сесію міської ради VІІ скликання закритою. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 
 
 
Міський голова                                                          Полодюк М.І. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Верхогляд Михайло Іванович за 
3.  Волоткевич Ігор Васильович за 
4.  Герасимчук Тамара Миколаївна за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Мазаєв Володимир Васильович за 
10.  Одуд Богдан Михайлович за 
11.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
12.  Примак Віталій Олександрович за 
13.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
14.  Савчук Валентина Миколаївна за 
15.  Сорока Дмитро Леонідович за 
16.  Холява Петро Ярославович за 
17.  Шайнога Юрій Миколайович за 



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

13 квітня2020 року 
 

1. Лебідь Володимир Борисович           - начальник сектору превенції Шепетівського  ВП 
ГУНП в  Хмельницькій області 

 
  



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

13квітня2020 року 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.    Биков Віталій Петрович   Позафракційний 
2.    Верхогляд Михайло Іванович   ВО "Свобода" 
3.    Волоткевич Ігор Васильович   ВО "Свобода" 
4.    Герасимчук Тамара Миколаївна   ВО "Свобода" 
5.    Глушківський Владислав 

Станіславович 
  "Об'єднання "Самопоміч" 

6.    Кикоть Микола Юрійович   "Аграрна партія" 
7.    Курганський Олександр Олексійович   "Аграрна партія" 
8.    Кушик Станіслав Володимирович   ВО "Свобода" 
9.    Мазаєв Володимир Васильович   "Аграрна партія" 
10.    Одуд Богдан Михайлович   ВО "Свобода" 
11.    Пісарцов Дмитро Валерійович   ВО "Свобода" 
12.    Примак Віталій Олександрович   "Об'єднання "Самопоміч" 
13.    Прохорчук Валентина Павлівна   "ВО "Батьківщина" 
14.    Савчук Валентина Миколаївна   "Європейська Солідарність" 
15.    Сорока Дмитро Леонідович   "Аграрна партія" 
16.    Холява Петро Ярославович   ВО "Свобода" 
17.    Шайнога Юрій Миколайович    "Аграрна партія" 


