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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

LXХVІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання 
частина 1 

 
16 липня 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      – 23 чол. 
         (список додається) 
Запрошених                                  –  11 чол. 
         (список  додається)  
  
В сесійній залі присутні заступники міського голови, 
начальники управлінь та відділів виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради. 

 
 

 
Засідання LXХVІ (позачергової) сесії  міської ради VІІ скликання розпочинає і веде секретар 
міської ради Кикоть М.Ю.. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за 
допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого повідомив, що присутні 21 
депутат міської ради, сесія є повноважна та оголосив засідання LXХVІ (позачергової) сесії  
міської ради VІІ скликання відкритим. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що в залі присутній депутат Хмельницької 
обласної ради Дячук М.М.. 
 
Прозвучав Державний Гімн України. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив що сесію Шепетівської міської ради сьомого 
скликання в порядку, передбаченому ст..74 Регламенту Шепетівської міської ради та 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликано на виконання 
розпорядження міського голови Полодюка М.І. № 110 від 10.07.2020 року «Про зупинення 
дії рішення сесії міської ради від 09.07.2020 р. № 12» .  
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що питання, які запропоновано розглянути 
на  сесійному засіданні,  депутатами опрацьовано на засіданнях постійних комісій, зокрема:  
1. Про припинення права користування земельними ділянками та передачу в постійне 
користування земельних ділянок. 

Доповідає: Мазурець Н.М. – начальник відділу з питань  



регулювання земельних відносин 
2. Різне 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача, чи є бажаючі виступити. 
 
На запитання записався 2 депутати  міської ради (Мазаєв В.В. – помилково). 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з запитанням щодо причин відсутності 
міського голови Полодюка М.І. на сесії міської ради. Повідомив, що на засідання комісії з 
питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 
міський голова був запрошений, але не зміг бути присутнім та що перший заступник 
міського голови Вихівський В.Б. знаходиться у відпустці, в результаті чого на сесії міської 
ради він теж не присутній. 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що сесію міської ради веде він, як секретар 
міської ради. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запропонував затвердити «за основу» та «в цілому» 
перелік питань порядку денного LXХVІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання. 
Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

„За”– 22, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – немає, 
„відсутні”- 1. 
Секретар міської ради повідомив, що голосування на засіданнях сесій Шепетіської міської 
ради відбувається за допомогою електронної системи голосування ВІЧЕ. У програмному 
забезпеченні даної системи зафіксована більшість голосів для прийняття звичайних рішень, 
яка складає 17 голосів +1. Наголосив, що Рада може відхилити зауваження міського голови і 
підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, а саме 
24 голосами депутатів. 

1.   Биков Віталій Петрович за 
2.   Бунечко Алла Вікторівна за 
3.   Веселкова Галина Петрівна за 
4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 
5.   Глушківський Владислав Станіславович за 
6.   Дідук Надія Миколаївна за 
7.   Кикоть Микола Юрійович за 
8.   Костюк Володимир Володимирович за 
9.   Курганський Олександр Олексійович за 
10.   Липкань Анатолій Всеволодович за 
11.   Літвін Юлія Віталіївна за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович за 
13.   Потапова Галина Лук’янівна за 
14.   Примак Віталій Олександрович за 
15.   Прохорчук Валентина Павлівна за 
16.   Савчук Валентина Миколаївна за 
17.   Савчук Руслан Віталійович за 
18.   Синюта Володимир Володимирович за 
19.   Сікора Інна Володимирівна за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна відсутня 
21.   Сорока Дмитро Леонідович за 
22.   Спеціальний Павло Андрійович за 
23.   Федоров Валерій Борисович за 



 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав слово начальнику юридичного відділу Бабась Г.І., 
яка повідомила, що відповідно до чинного законодавста передбачено можливість відхилити 
зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від 
загального складу Ради, наголосила, що міський голова входить в склад ради. Зауважила, що 
для депутатів міської ради Регламент міської ради є обов’язковим до виконання, як і норми 
законодавства. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. повідомив про пропозицію депутатської 
фракції щодо оголошення перерви в 10 хвилин для обговорення депутатами фракції 
«Європейська Солідарність» даного питання. 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію. Пропозиція 
приймається. 
 

 
„За”– 18, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в голосуванні” – 3, „відсутні”- 
немає. 
 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. оголосив перерву в 10 хвилин 
 

І. 
 
СЛУХАЛИ: Секретаря міської ради Кикотя М.Ю. про припинення права користування 
земельними ділянками та передачу в постійне користування земельних ділянок. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача, чи є бажаючі виступити. 
 

1.   Биков Віталій Петрович  за 
2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 
3.   Веселкова Галина Петрівна  за 
4.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосувала 
5.   Глушківський Владислав Станіславович  за 
6.   Дідук Надія Миколаївна  за 
7.   Кикоть Микола Юрійович утримався 
8.   Костюк Володимир Володимирович  за 
9.   Курганський Олександр Олексійович  за 
10.   Липкань Анатолій Всеволодович  за 
11.   Літвін Юлія Віталіївна  за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович утримався 
13.   Потапова Галина Лук’янівна  за 
14.   Примак Віталій Олександрович  за 
15.   Прохорчук Валентина Павлівна  за 
16.   Савчук Валентина Миколаївна  за 
17.   Савчук Руслан Віталійович  за 
18.   Синюта Володимир Володимирович  за 
19.   Сікора Інна Володимирівна  за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна  за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 
22.   Спеціальний Павло Андрійович  за 
23.   Федоров Валерій Борисович  за 



На виступ записались 5 депутатів  міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Савчук В.М. наголосила, що зараз проходить 
адміністративно-територіальна реформа, яка здійснює укрупнення районів, необхідно 
підтримувати державні служби, зокрема такі, як медична та податкова. Надала інформацію 
щодо перереєстрації медичних закладів до району, яка відбулась за рішенням сесії районної 
ради та за участю державних реєстраторів. Повідомила, що Шепетівське управління 
Головного управління ДПС у Хмельницькій області не мало ніякого відношення та впливу 
до проведеної перереєстрації медичного закладу. Наголосила, що прийняття даного проекту 
рішення є технічним питанням та висловилась на його підтримку. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. наголосив, що дане питання не знаходить 
вирішення з лютого 2019 року, в результаті відсутності порозуміння виконавчих органів з 
Шепетівським управлінням Головного управління ДПС у Хмельницькій області, депутатами 
та інвесторами. Зауважив про відсутність поваги до рішень депутатів міської ради. 
Наголосив, що виділення в постійне користування земельних ділянок для це вклад в 
майбутнє України. Повідомив, що ті пропозиції, які були актуальні по даній земельній 
ділянці в лютому 2019 року не актуальні на даний час та продаж земельної ділянки, на яку 
Шепетівське управління Головного управління ДПС у Хмельницькій області має документ 
на право постійного користування є неправомірним. Міська рада спільно з мешканцями 
міста має обговорити інвестиційний проект та спільно визначити подальшу долю кінотеатру 
в інтересах міста. Повідомив, що включення земельної ділянки в перелік ділянок для 
продажу на аукціоні складає 1 рік. Наголосив на необхідності підтримки даного проекту 
рішення. Підняв питання звітності секретаря міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. наголосив на відсутності в залі 
засідань депутатів від ВО «Свобода». Повідомив, що Шепетівське управління Головного 
управління ДПС у Хмельницькій області орендує в міській раді 2 та 5 поверхи за символічну 
сплату 1 грн в рік, тому доцільніше було б надати для них земельну ділянку під будівництво 
власного приміщення, а зазначені поверхи у міській раді здавати в оренду. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. наголосила на нівелюванні звання 
депутата. Уточнила причини відсутності на пленарному засідання депутата міської ради, 
працівника міської ради Пісарцова Д.В., який повинен бути звільнений від роботи на період 
засідання. 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що Пісарцов Д.В. знаходиться на робочому 
місці, заздалегідь попередив про свою відсутність на засіданні сесії з поважних причин. 
Депутат міської ради Веселкова Г.П. зауважила про відсутність поваги до депутатів та 
рішень депутатів, які вони приймають. Висловила прохання про присутність депутата 
міської ради Пісарцова Д.В. та міського голови Полодюка М.І. на даній сесії для 
обґрунтування зауважень до рішення міської ради та причин накладання вета. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В., який наголосив на грубому та цинічному 
порушенні Регламенту, зокрема секретарем міської ради при ігноруванні пропозицій 
депутатів та голів депутатських фракцій. Повідомив про ігнорування міським головою 
Полодюком М.І. запрошення на засідання комісії з питань земельних відносин, архітектури 
та будівництва, охорони навколишнього середовища, а також відсутність на засіданні сесії 
міської ради представників ВО «Свобода», зокрема депутата міської ради Пісарцова Д.В..  
Голова фракції надав депутату міської ради додаткові 2 хвилини для виступу. 
Повідомив про сміття навколо міської ради. Наголосив про детальний аналіз ним на 
профільній депутатській комісії зауваження до рішення сесії міської ради міського голови, 
зокрема відсутності документального підтвердження неналежного утримання земельної 



ділянки та нагадав про його пропозицію висловити недовіру міському голові, секретарю 
міської ради та членам виконавчого комітету, яку він надавав 2 роки назад. Наголосив на 
відсутності звіту міського голови перед громадою міста. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав слово начальнику Шепетівського управління 
Головного управління ДПС у Хмельницькій області Ординській Валентині Миколаївні, яка 
зауважила, що Державний акт на постійне користування земельною ділянкою має право 
скасовувати лише суд, а розгляд даного проекту рішення є технічним. Наголосила, що 
виділення даної земельної ділянки для Державної податкової служби України надасть змогу 
надавати всі адміністративні послуги мешканцям міста. Запропонувала працівникам міської 
ради, які є депутатами міської ради і в робочий час не можуть бути присутніми на засіданні 
сесії міської ради, звільнитися для безперешкодного виконання своїх депутатських 
обов’язків. 
Наголосила на безпідставності зауваження міського голови до рішення міської ради та 
повідомила про аргументацію членів профільної комісії, яка була озвучена 15.07.2020 року. 
Відхилила зауваження міського голови щодо відсутності співраці міської ради та 
Шепетівського управління Головного управління ДПС у Хмельницькій області. Повідомила, 
що Шепетівське управління Головного управління ДПС у Хмельницькій області не має 
відношення та впливу до проведення реєстрації, перереєстрації чи припинення дії 
юридичної/фізичної особи-підприємця, оскільки обмежені законодавством. Наголосила на 
необхідності керування чинним законодавством та можливості внесення змін в діючий 
Регламент міської ради. Висловила сподівання в підтримці давного питання депутатами 
міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат обласної ради Дячук М.М. наголосив на виділенні земельної ділянки 
для ДПС у 2007 році, а ветування даного проекту рішення пов’язує з майбутніми виборчими 
перегонами. Наголосив, що єдине місце для інвестиційної привабливості промислових 
підприємств було роздано для ведення садівництва (250 ділянок по 10 соток). Повідомив про 
необхідність поваги до державної податкової служби. Виступив з запитанням щодо причин 
відсутності відео звернення міського голови Полодюка М.І. щодо стану робіт комунальної 
служби, доріг, інвестицій та відсутності утримання прилеглої до кінотеатру території в 
належному стані. Наголосив на ігноруванні присутності на засіданні сесії міської ради ВО 
«Свобода» та працівників виконавчого комітету, які є депутатами, які мали б висловити свою 
позицію стососно даного рішення. Підтримав рішення депутатів міської ради на засіданні 
сесії міської ради 09.07.2020 року. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 
доповідача. 
 
На запитання записалось 4 депутати міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. з запитанням щодо того, хто є доповідачем 
по даному проекту рішення, згідно ст. 55 Регламенту міської ради та зауважив, що для 
початку розгляду проекту рішення даний доповідач повинен бути заслуханий. У разі 
відсутності міського голови на сесії міської ради повинен бути присутнім його заступник, 
який є відсутнім на даний час. 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що по проекту рішення «Про припинення 
права користування земельними ділянками та передачу в постійне користування земельних 
ділянок» даповідачем є голова профільної земельної комісії або начальник відділу з питань 
регулювання земельних відносин. Зауважив, що дане питання розглядалось на попередній 
сесії. 
 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Примак В.О. зауважив про недотримання Регламенту 
міської ради та виступив з запитанням чи порушують депутати Регламент міської ради при 
повторному голосуванні за дане питання, оскільки воно висвітлено на сайті міської ради не 
за 20 днів до засідання LXХVІ (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання. 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. нагадав, що дане питання було розглянуто згідно 
Регламенту депутатськими комісіями та на LXХV (позачерговій) сесії міської ради VІІ 
скликання 09.07.2020 року, на сьогодні повторний розгляд даного проекту рішення 
передбачений ст. 74 Регламенту міської ради, згідно якого «Рада зобов'язана у двотижневий 
термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути». 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо позиції ВО 
«Свобода» по даному проекту рішення. 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. повідомив, що на засіданні LXХV (позачергової) сесії 
міської ради VІІ скликання 09.07.2020 року депутати від ВО «Свобода» проголосували 
«проти» підтримки даного проекту рішення.  
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. наголосив на упередженому 
ставленні до Шепетівського управління Головного управління ДПС у Хмельницькій області 
та до депутатів міської ради. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. запитав в депутатів міської ради чи є зміни до проекту 
рішення. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав слово депутату міської ради Федорову В.Б., який 
вніс пропозицію зробити перерву та продовжити засідання сесії на вівторок 21.07.2020р. на 
10.00 та запросити на засідання міського голову Полодюка М.І. та продовжити розгляд 
даного проекту рішення. 
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. надав слово начальнику юридичного відділу Бабась Г.І., 
яка зауважила, що при розгляді даного проекту рішення необхідно керуватись ст..74 
Регламенту міської ради та ст.59, п.4 Закону України «Про місцеве самоврядування». 
 
ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б., як член депутатської комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку повідомив, що 
продовження розгляду питання 21.07.2020 року є правомірним. 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю., зробив оголошення як керівник оперативного штабу з 
ліквідації надзвичайної ситуацій в м.Шепетівка та повідомив про можливий спалах в місті 
короновірусної інфекції та виникнення ситуації, яка може зашкодити зібранню повторної 
сесії міської ради. 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. поставив на голосування пропозицію продовжити 
засідання сесії на вівторок 21.07.2020 р. на 10.00 та запросити на засідання міського голову 
Полодюка М.І.. Пропозиція приймається.   
 

1.   Биков Віталій Петрович  за 
2.   Бунечко Алла Вікторівна  за 
3.   Веселкова Галина Петрівна  за 
4.   Герасимчук Тамара Миколаївна відсутня 
5.   Глушківський Владислав Станіславович  за 
6.   Дідук Надія Миколаївна  за 
7.   Кикоть Микола Юрійович  проти 
8.   Костюк Володимир Володимирович  за 



 
„За”– 18, „проти” – 1, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 3, „відсутні” - 
1. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: продовжити засідання сесії на вівторок 21.07.2020 р. на 10.00 та 
запросити на засідання міського голову Полодюка М.І.. 

 
 
 
 

 

9.   Курганський Олександр Олексійович  за 
10.   Липкань Анатолій Всеволодович  за 
11.   Літвін Юлія Віталіївна  за 
12.   Мазаєв Володимир Васильович не голосував 
13.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 
14.   Примак Віталій Олександрович  за 
15.   Прохорчук Валентина Павлівна не голосувала 
16.   Савчук Валентина Миколаївна  за 
17.   Савчук Руслан Віталійович  за 
18.   Синюта Володимир Володимирович  за 
19.   Сікора Інна Володимирівна  за 
20.   Собчук Наталія Миколаївна  за 
21.   Сорока Дмитро Леонідович  за 
22.   Спеціальний Павло Андрійович  за 
23.   Федоров Валерій Борисович  за 
24.   Биков Віталій Петрович  за 



Список присутніх, запрошених 
на засіданні LХХVІ (позачергової) сесії міської ради VII скликання  

16 липня 2020 року 
 

 
1. Ординська Валентина Миколаївна - начальник Шепетівського управління Головного 
        управління ДПС у Хмельницькій області 
 
2. Завістовська Наталія Вікторівна - приватний підприємець 
 
3. Андрощук Олександр Дмитрович - видання 3840.com.ua, SMM-менеджер ПрАТ  
       Шепетівський цукровий комбінат» 
 
4. Ляшук Наталія Дмитрівна  - завідувач сектору організації роботи  
       Шепетівського управління ГУ ДПС у Хмельницькій  
       області 
 
5. Васківська Катерина                          - журналіст ТОВ ТРК «Like TV»  
 
6. Літвінчук Олег Олегович     -  відеорепортер ТОВ ТРК «LikeTV» 

 
7. Ложкіна Марина Миколаївна   -  журналіст 

 
8. Дячук Микола Миколайович  - депутат ОДА 

 
9. Погребняк Ірина Леонідівна           - журналіст обласного інформаційно-  

        аналітичного тижневика « День за Днем» 
 

10. Тимощук Інна Олегівна                        -  помічник народного депутата 
 

11. Гуринович Наталія Сергіївна               - журналіст обласного інформаційно-  
                                                                           аналітичного тижневика « День за Днем» 

 
 
 
Мешканці міста – 5 чоловік. 

 
 

  



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

16 липня 2020 року 
 

 1   Биков Віталій Петрович   Позафракційний 
 2   Бунечко Алла Вікторівна   Партія  "Європейська Солідарність" 
 3   Веселкова Галина Петрівна   Позафракційна 
 4   Герасимчук Тамара Миколаївна   ВО "Свобода" 

 5 
  Глушківський Владислав Станіславович   Політична партія «Об’єднання  

«Самопоміч» 
 6   Дідук Надія Миколаївна   Позафракційна 
 7   Кикоть Микола Юрійович   Аграрна партія України 
 8   Костюк Володимир Володимирович   ПП "За конкретні справи" 
 9   Курганський Олександр Олексійович   Аграрна партія України 
 10   Липкань Анатолій Всеволодович   "Європейська Солідарність" 
 11   Літвін Юлія Віталіївна   "ВО "Батьківщина" 
 12   Мазаєв Володимир Васильович  Аграрна партія України 
 13   Потапова Галина Лук’янівна  Аграрна партія України 

 14 
  Примак Віталій Олександрович   Політична партія «Об’єднання  

«Самопоміч» 
 15   Прохорчук Валентина Павлівна   "ВО "Батьківщина" 
 16   Савчук Валентина Миколаївна   Партія  "Європейська Солідарність" 
 17   Савчук Руслан Віталійович   ПП "За конкретні справи" 
 18   Синюта Володимир Володимирович   "Європейська Солідарність" 
 19   Сікора Інна Володимирівна   "ВО "Батьківщина" 
 20   Собчук Наталія Миколаївна   "Європейська Солідарність" 
 21   Сорока Дмитро Леонідович   Аграрна партія України 
 22   Спеціальний Павло Андрійович   Позафракційний 
 23   Федоров Валерій Борисович   ВО "Батьківщина" 

 


