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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

LXХІІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання 
 
 

30 квітня 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      – 24 чол. 
         (список додається) 
 

 

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

 

 
 

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

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив про причини зібрання позачергової сесії міської 
ради, зокрема про потребу у внесенні змін до міської Програми фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська центральна районна лікарня» 
Шепетівської районної ради Хмельницької області на період  2020-2022 роки, проект 
рішення був розглянутий на засіданні постійних комісій та вніс пропозицію включити в 
порядок денний питання, розглянувши його за №2.  
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що в системі «Віче» технічні несправності, тому 
надав слово секретарю міської ради Кикотю М.Ю. для зачитання депутатських запитів. 
 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Кикоть М.Ю. зачитав депутатський запит Собчук 
Н.М. щодо виділення коштів з міського бюджету для монтажу пристрою блискавкозахисту 
та на виготовлення ПКД (83417 грн), для монтажу автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення про пожежу, забезпечення сходових кліток, коридорів, проходів евакуаційним 
освітленням та на виготовлення ПКД (282789 грн.), для вогнебіозахисту дерев’яних 
конструкцій горищного приміщення ШЗОШ №1 та на виготовлення ПКД (79377 грн.), для 
відновлення аварійного виходу зі спортзалу (16500 грн.), ремонт електромережі (99362 
грн.), придбання 30 штук вогнегасників ( 13500 грн.), придбання 85 штук засобів 
індивідуального захисту (30000 грн.), придбання залізних дверей у приміщення 
електрощитової (3780 грн.). 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Собчук Н.М., яка доповнила звернення та наголосила 
на першочерговому забезпеченні протипожежних заходів у навчальному закладі.  
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що ця проблема є виробничою та керівники 
мають їх вирішувати з юристами, управлінням освіти, а не виходити зразу на пленарне 
засідання сесії. 
 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. з запитанням щодо шляхів 
вирішення проблеми забезпечення протипожежних заходів у навчальних закладах. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що прийшли на зустріч підприєці тому 
оголосив перерву на 1 годину. 

 
Після перерви міський голова Полодюк М.І. проінформував про зустріч керівника штабу з 
ліквідації надзвичайної ситуації Кикотя М.Ю. з керівниками ринків м.Шепетівка щодо 
відкриття роботи ринків та забезпечення виконання вимог для їх відкриття; повідомив про 
зустріч з представниками підприємців, які торгують продуктами харчування на 
центральному та привокзальному ринках, яка відбудеться після закінчення сесії міської 
ради. Повідомив, що на зустріч запрошено керівника робіт з ліквідації наслідків медико – 
біологічної надзвичайної ситуацій природного характеру місцевого рівня Кикотя М.Ю., 
керівника Шепетівського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Віталія Стародубова,  начальника штабу з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Леоніда  Дмирука, головного лікаря КП КНП 
«Шепетівський центр ПМСД» Андрія Нечипорука, начальника Шепетівського 
міськміжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Хмельницький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» Володимира Мазаєва, заступника начальника 
Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Володимира Лебедя, представників 
адміністрації Шепетівських ринків. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запросив члена лічильної комісії пісарцова Д.В. для 
підрахунку голосів під час відкритого голосування приступити до роботи та повідомив, що 
присутні 24 депутати міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив 
засідання LXХІІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
  

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання, які запропоновано розглянути 
на  сесійному засіданні, депутатами опрацьовано на засіданнях постійних комісій, нагадав 
про запропоновані зміни до порядку денного та запитав в депутатів міської ради чи будуть 
питання, чи є бажаючі виступити. Немає. 
 

Депутатами міської ради внесена пропозиція - прийняти порядок денний LXХІІІ 
(позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання «за основу» та «в цілому» з внесеними 
змінами. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію затвердити питань 
перелік питань порядку денного LXVІІІ (позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання «за 
основу» та «в цілому» з внесеними доповненнями:  
1.  Про звернення депутатів Шепетівської міської ради Хмельницької області до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 
підприємництва в Україні. 
   Доповідає: Веселкова Г.П. – депутат міської ради VII скликання 
2. Про внесення змін до міської Програми фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської 
районної ради Хмельницької області на період  2020-2022  роки 
   Доповідає: Савчук В.М. - головний лікар КНП «Шепетівська ЦРЛ» 
3.  Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 
   Доповідає: Дрищ В.О. – начальник фінансового управління 
4. Про надання знижки на орендну плату орендарям за користування майном комунальної 
власності на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів 
   Доповідає: Гринь О.М. - начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій 



5. Про внесення змін до рішення LVIII сесії міської ради VII скликання  від 13.06.2019 року  
№5 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік на території міста 
Шепетівка»  

    Доповідає: Сорока Д.Л. – депутат міської ради VII скликання 
6. Про внесення змін до рішення LІІ сесії міської ради VII скликання від 21.1206.2018 р. 
«Про затвердження Статуту «Дитячо-юнацької спортивної школи управління у справах 
сім’ї, молоді  та спору Шепетівської міської ради» в новій редакції  та штатного розпису». 

     Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 
7. Про зміну типу та перейменування Шепетівської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької області. 
     Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 
8. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради VI скликання від 09 серпня 2011 
року № 12 «Про затвердження в оперативне управління або повне господарське відання 
комунального майна територіальної громади». 
   Доповідає: Стасюк Н.В. – заступник міського голови 
9. Різне 
 
Пропозиція приймається. 

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

 

І. 
 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради VII скликання Веселову Г.П. про звернення депутатів 
Шепетівської міської ради Хмельницької області до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки підприємництва в Україні, 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.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Веселкова Галина Петрівна за 
4.  Волоткевич Ігор Васильович за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
10.  Літвін Юлія Віталіївна за 
11.  Мазаєв Володимир Васильович за 
12.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
13.  Одуд Богдан Михайлович за 
14.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
15.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.  Савчук Валентина Миколаївна за 
17.  Синюта Володимир Володимирович за 
18.  Сікора Інна Володимирівна за 
19.  Собчук Наталія Миколаївна за 
20.  Сорока Дмитро Леонідович за 
21.  Спеціальний Павло Андрійович за 
22.  Федоров Валерій Борисович за 
23.  Холява Петро Ярославович за 
24.  Шайнога Юрій Миколайович 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”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 
в голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про звернення депутатів Шепетівської міської ради 
Хмельницької області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо підтримки підприємництва в Україні» прийняти як рішення сесії (додається 
рішення №1). 
 

ІІ. 
 

СЛУХАЛИ: головного лікаря КНП «Шепетівська ЦРЛ», депутата міської ради Савчук В.М. 
про внесення змін до міської Програми фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської 
районної ради Хмельницької області на період  2020-2022  роки, яка повідомила, що проект 
рішення розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень 
не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. 
На запитання записався 1 депутат міської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Липкань А.В. з пропозицією виключити п.2 
«Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради при уточненні показників міського 

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



бюджету за наявності фінансового ресурсу передбачати здійснення фінансування Програми 
в межах видатків бюджету на зазначені заходи». 
 

ВИСТУПИЛИ: головний лікар КНП «Шепетівська ЦРЛ», депутат міської ради Савчук В.М. 
з проханням прийняти даний проект рішення. 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» з пропозицією 
депутата міської ради Липканя А.В. щодо виключення п.2 «Фінансовому управлінню 
Шепетівської міської ради при уточненні показників міського бюджету за наявності 
фінансового ресурсу передбачати здійснення фінансування Програми в межах видатків 
бюджету на зазначені заходи». 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 
рішення без п.2 та зміненою нумерацією пунктів 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 внесення змін до міської Програми фінансової 
підтримки Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська центральна районна 
лікарня» Шепетівської районної ради Хмельницької області на період  2020-2022  роки»  
прийняти як рішення сесії (додається рішення №2). 

 
 
 

ІІІ. 
 

 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до 
бюджету міста на 2020 рік, який повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному 
засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень не надходило. 

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

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив про пропозиції щодо внесення 
наступних змін та доповнень в проект рішення, а саме:   

 по головному розпоряднику коштів "Виконавчий комітет Шепетівської міської 
ради" зменшити асигнування: 

по загальному фонду: 
 0216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів зменшити асигнування 
в сумі 18 000,00 грн., на виконання "Програми розвитку житлово- комунального 
господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки"; 
-  Інша діяльність, пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального господарства 
зменшити асигнування в сум 80000,00 грн. на виконання "Програми розвитку житлово-
комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки."на експертне обстеження 
конструкцій житлового будинку по вул.Шешукова 8а. 
- Організація благоустрою населених пунктів зменшити асигнування в сумі         6849839,54 
грн., з них: 6795839,54грн. на виконання "Програми благоустрою  міста.Шепетівка на 2018-
2022 роки" (зі змінами); 54 000,00 грн. на придбання та встановлення гідрантів . 
- Заходи пов"язані з поліпшенням питної води зменшити асигнування в сумі          50268,48 
грн., на виконання "Міської програми "Питна вода на 2006-2020рр.""(зі змінами) ; 
- Інші заходи у сфері автотранспорту зменшити асигнування в сумі 49600,00 грн., на 
виконання   "Бюджетної програми по наданню послуг диспетчеризації при перевезенні 
пасажирів автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних 
маршрутах на  2020 рік" ; 
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету  зменшити асигнування в сумі  4354500,00 грн., на виконання 
"Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста 
Шепетівка на 2018-2022 роки"(зі змінами) ; 
по спеціальному фонду: 
- Заходи за рахунок цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування 
зменшити асигнування в сумі 146276,16грн.    
- Утилізація відходів зменшити асигнування в сумі 65000,00грн.  

 по головному розпоряднику коштів "Управління житлово комунального 
господарства Шепетівської міської ради" збільшити асигнування 

по загальному фонду: 
- Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів збільшити асигнування в сумі 
18 000,00 грн., на виконання "Програми розвитку житлово- комунального господарства 
міста Шепетівка на 2018-2022 роки"; 
-  Інша діяльність, пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального господарства 
збільшити асигнування в сум 80000,00 грн. на виконання "Програми розвитку житлово-
комунального господарства міста Шепетівка на 2018-2022 роки."на експертне обстеження 
конструкцій житлового будинку по вул.Шешукова 8а. 
- Організація благоустрою населених пунктів збільшити асигнування в сумі 6849839,54 
грн., з них: 6795839,54грн. на виконання "Програми благоустрою  міста.Шепетівка на 2018-
2022 роки" (зі змінами); 54 000,00 грн. на придбання та встановлення гідрантів . 
- Заходи пов"язані з поліпшенням питної води збільшити асигнування в сумі 50268,48 грн., 
на виконання "Міської програми "Питна вода на 2006-2020рр.""(зі змінами) ; 
- Інші заходи у сфері автотранспорту збільшити асигнування в сумі 49600,00 грн., на 
виконання "Бюджетної програми по наданню послуг диспетчеризації при перевезенні 
пасажирів автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних 
маршрутах на  2020 рік" ; 
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету  збільшити асигнування в сумі  4354500,00 грн., на виконання 



"Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста 
Шепетівка на 2018-2022 роки"(зі змінами) ; 
по спеціальному фонду: 
- Заходи за рахунок цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування 
збільшити асигнування в сумі 146276,16грн.    
- Утилізація відходів збільшити асигнування в сумі 65000,00грн.  
 

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

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

„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,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 №3). 

 

ІV. 
 

СЛУХАЛИ: начальника управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій  
Гриня О.М. про надання знижки на орендну плату орендарям за користування майном 
комунальної власності на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів, який 
повідомив, що проект рішення розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, 
зауважень та доповнень не надходило. 
 

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

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

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



 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Биков В.П. з пропозицією доповнити перелік об’єктів 
в п.1.2. «громадських організацій і політичних партій». 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію Бикова В.П. доповнити 
п.п. 1.2. перелік об’єктів  «- громадських організацій і політичних партій». Пропозиція не 
приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час 
голосування. 

„За”– 12+1 голос міського голови, „проти” – 3, „утримались” – 9, ,,не брали участі в 
голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - немає. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив про правки: 
- в преамболі до рішення замінити дату прийняття Закону «02.04.2020 року» на «30.03.2020 
року»; 
- в п.1 встановити розмір ставки «Надати знижку в 100% на розмір орендної плати  
орендарям майна комунальної власності територіальної громади міста Шепетівки, які 
припинили діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та доручити 
отримувачам коштів від оренди здійснити перерахунок орендної плати за користування 
майном комунальної власності територіальної громади міста  Шепетівки:» 
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект 
рішення «за основу» та «в цілому» з правками як рішення сесії. Пропозиція приймається. 

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

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Веселкова Галина Петрівна за 
4.  Волоткевич Ігор Васильович за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 



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

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання знижки на орендну плату орендарям за 
користування майном комунальної власності на період дії протиепідемічних 
обмежувальних заходів»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №4). 

 

V. 
 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради VII скликання Сороку Д.Л. про внесення змін до 
рішення LVIII сесії міської ради VII скликання  від 13.06.2019 року  №5 «Про встановлення 
місцевих податків та зборів на 2020 рік на території міста Шепетівка» , який повідомив, що 
проект рішення розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, зауважень та 
доповнень не надходило. 

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

Міський голова Полодюк М.І. повідомив про пропозиції, які були запропоновані та 
підтримані на спільному засіданні комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, 
планування, бюджету, фінансів та комісії з питань розвитку промисловості, житлово-
комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 
зв’язку: 
- по коду 10.71 “Виробництва хліба та хлібобулочної продукції” для підтримки місцевих 
виробників встановити ставку 5%  . 
- по кодах 28.41 “Виробництво металообробних машин”та 28.49 “Виробництво інших 
верстатів” залишити ставки 10% . 
 
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповнення, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 
 

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

6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
10.  Літвін Юлія Віталіївна за 
11.  Мазаєв Володимир Васильович за 
12.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
13.  Одуд Богдан Михайлович за 
14.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
15.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.  Савчук Валентина Миколаївна за 
17.  Синюта Володимир Володимирович за 
18.  Сікора Інна Володимирівна за 
19.  Собчук Наталія Миколаївна за 
20.  Сорока Дмитро Леонідович за 
21.  Спеціальний Павло Андрійович за 
22.  Федоров Валерій Борисович за 
23.  Холява Петро Ярославович за 
24.  Шайнога Юрій Миколайович за 

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



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

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання знижки на орендну плату орендарям за 
користування майном комунальної власності на період дії протиепідемічних 
обмежувальних заходів»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №5). 
 

VІ. 
 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови Стасюк Н.В. про внесення змін до рішення LІІ 
сесії міської ради VII скликання від 21.1206.2018 р. «Про затвердження Статуту «Дитячо-
юнацької спортивної школи управління у справах сім’ї, молоді  та спору Шепетівської 
міської ради» в новій редакції  та штатного розпису» , яка повідомила, що проект рішення 
розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень не 
надходило. 
 

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

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

4.  Волоткевич Ігор Васильович за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
10.  Літвін Юлія Віталіївна за 
11.  Мазаєв Володимир Васильович за 
12.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
13.  Одуд Богдан Михайлович за 
14.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
15.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.  Савчук Валентина Миколаївна за 
17.  Синюта Володимир Володимирович за 
18.  Сікора Інна Володимирівна за 
19.  Собчук Наталія Миколаївна за 
20.  Сорока Дмитро Леонідович за 
21.  Спеціальний Павло Андрійович за 
22.  Федоров Валерій Борисович за 
23.  Холява Петро Ярославович за 
24.  Шайнога Юрій Миколайович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Веселкова Галина Петрівна за 
4.  Волоткевич Ігор Васильович за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
10.  Літвін Юлія Віталіївна за 
11.  Мазаєв Володимир Васильович за 
12.  Микитюк Тамара Миколаївна 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 LІІ сесії міської ради 
VII скликання від 21.1206.2018 р. «Про затвердження Статуту «Дитячо-юнацької 
спортивної школи управління у справах сім’ї, молоді  та спору Шепетівської міської ради» 
в новій редакції  та штатного розпису»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №6). 
 

VІІ. 
 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови Стасюк Н.В. про внесення змін до рішення LІІ сесії 
міської ради VII скликання від 21.1206.2018 р. «Про зміну типу та перейменування 
Шепетівської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів Хмельницької області, яка повідомила, що проект рішення 
розглянуто на спільному засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень не 
надходило. 
 

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

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

13.  Одуд Богдан Михайлович за 
14.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
15.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.  Савчук Валентина Миколаївна за 
17.  Синюта Володимир Володимирович за 
18.  Сікора Інна Володимирівна за 
19.  Собчук Наталія Миколаївна за 
20.  Сорока Дмитро Леонідович за 
21.  Спеціальний Павло Андрійович за 
22.  Федоров Валерій Борисович за 
23.  Холява Петро Ярославович за 
24.  Шайнога Юрій Миколайович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 
1.  Биков Віталій Петрович за 
2.  Бунечко Алла Вікторівна за 
3.  Веселкова Галина Петрівна за 
4.  Волоткевич Ігор Васильович за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
10.  Літвін Юлія Віталіївна за 
11.  Мазаєв Володимир Васильович за 
12.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
13.  Одуд Богдан Михайлович за 
14.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
15.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.  Савчук Валентина Миколаївна за 
17.  Синюта Володимир Володимирович за 
18.  Сікора Інна Володимирівна за 
19.  Собчук Наталія Миколаївна за 
20.  Сорока Дмитро Леонідович за 



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

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про зміну типу та перейменування Шепетівської 
спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
та курсів Хмельницької області»  прийняти як рішення сесії (додається рішення №7). 
 

VІІІ. 
 

СЛУХАЛИ: Заступника міського голови Стасюк Н.В. про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради VI скликання від 09 серпня 2011 року № 12 «Про затвердження в 
оперативне управління або повне господарське відання комунального майна територіальної 
громади», яка повідомила, що проект рішення розглянуто на спільному засіданні 
депутатських комісій, зауважень та доповнень не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача. На запитання записались 3 депутати міської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. з запитанням щодо причини розміщення 
КНП «Шепетівський міський центр ПМСД» саме на 1 поверсі приміщення управління 
освіти. 
 

Заступник міського голови Стасюк Н.В. повідомила, що КНП «Шепетівський міський 
центр ПМСД» вже діє в приміщення управління освіти, має багато пацієнтів, постійно 
збільшується штат нових лікарів. Працівники управління освіти забезпечені кабінетами та 
робочими місцями та наголосила, що у вересні в управлінні освіти буде проведено 
реорганізація, згідно чинного законодавства. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. зауважив, що після закінчення 
адміністративної реформи в місті буде нараховуватися 5 головних лікарів. 
 

Заступник міського голови Стасюк Н.В. повідомила, що в компетенцію міської ради не 
входить вплив на головних лікарів, наголосила на доступності розміщення КНП 
«Шепетівський міський центр ПМСД» та повідомила про вдячних пацієнтів. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити. На 
виступ записались 2 депутати міської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. щодо невідповідності чисельності 
населення та кількості закладів охорони здоров’я, висловила думку щодо помилки у 
створення КНП «Шепетівський міський центр ПМСД», оскільки місто втрачатиме на 
асфальтуванні вулиць, їх освітленні. 
 

Заступник міського голови Стасюк Н.В. запросила депутатів міської ради на екскурсію до  
КНП «Шепетівський міський центр ПМСД».  
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Одуд Б.М. з запитанням про долю Шепеівського 
МНВК та висловив пропозицію перевести в приміщення МНВК управління освіти або 
ОДПІ. 
 

Заступник міського голови Стасюк Н.В. повідомила про очікування роз’яснень до Закону 
України «Про освіту», оскільки доля МНВК на даний момент невідома. 
 

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

21.  Спеціальний Павло Андрійович за 
22.  Федоров Валерій Борисович за 
23.  Холява Петро Ярославович за 
24.  Шайнога Юрій Миколайович за 



„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 3, ,,не брали участі в 
голосуванні” – немає, ,,відсутні”  - немає. 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради VI скликання від 09 серпня 2011 року № 12 «Про затвердження в оперативне 
управління або повне господарське відання комунального майна територіальної громади»»  
прийняти як рішення сесії (додається рішення №8). 
 

ХІХ.  «Різне» 
 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій  Гриню О.М., який зачитав лист національної 
комісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг. 
 
 
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії вичерпаний та оголосив 
LХІІІ (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.  Бунечко Алла Вікторівна утрималась 
3.  Веселкова Галина Петрівна за 
4.  Волоткевич Ігор Васильович за 
5.  Глушківський Владислав Станіславович за 
6.  Кикоть Микола Юрійович за 
7.  Курганський Олександр Олексійович за 
8.  Кушик Станіслав Володимирович за 
9.  Липкань Анатолій Всеволодович за 
10.  Літвін Юлія Віталіївна за 
11.  Мазаєв Володимир Васильович за 
12.  Микитюк Тамара Миколаївна за 
13.  Одуд Богдан Михайлович за 
14.  Пісарцов Дмитро Валерійович за 
15.  Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.  Савчук Валентина Миколаївна за 
17.  Синюта Володимир Володимирович утримався 
18.  Сікора Інна Володимирівна за 
19.  Собчук Наталія Миколаївна утрималась 
20.  Сорока Дмитро Леонідович за 
21.  Спеціальний Павло Андрійович за 
22.  Федоров Валерій Борисович за 
23.  Холява Петро Ярославович за 
24.  Шайнога Юрій Миколайович за 



Список  
депутатів присутніх на засіданні LХХІІІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання   

30 квітня 2020 року 
 
 

 
 
 

1.    Биков Віталій Петрович    Позафракційний 
2.    Бунечко Алла Вікторівна Партія  «Європейська «Солідарність» 
3.    Веселкова Галина Петрівна Позафракційна 
4.    Волоткевич Ігор Васильович   ВО "Свобода" 
5.    Глушківський Владислав   

Станіславович 
"Об'єднання "Самопоміч" 

6.    Кикоть Микола Юрійович Безпартійний 
7.    Курганський Олександр 

Олексійович 
Безпартійний 

8.    Кушик Станіслав Володимирович ВО "Свобода" 
9.    Липкань Анатолій Всеволодович Безпартійний 
10.    Літвін Юлія Віталіївна  "ВО "Батьківщина" 
11.    Мазаєв Володимир Васильович Аграрна партія України 
12.    Микитюк Тамара Миколаївна  ПП "За конкретні справи" 
13.    Одуд Богдан Михайлович ВО "Свобода" 
14.    Пісарцов Дмитро Валерійович   ВО "Свобода" 
15.    Прохорчук Валентина Павлівна "ВО "Батьківщина" 
16.    Савчук Валентина Миколаївна Партія  « Європейська «Солідарність» 
17.    Синюта Володимир Володимирович Партія  « Європейська «Солідарність» 
18.    Сікора Інна Володимирівна ВО «Батьківщина» 
19.    Собчук Наталія Миколаївна Партія  « Європейська «Солідарність» 
20.    Сорока Дмитро Леонідович Безпартійний 
21.     Спеціальний Павло Андрійович Позафракційний 
22.    Федоров Валерій Борисович Позафракційний 
23.     Холява Петро Ярославович   ВО "Свобода" 
24.    Шайнога Юрій Миколайович  Аграрна партія України 


