
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 

І сесії міської ради VІІІ скликання 
 

19 листопада 2020 р.                                           м. Шепетівка 
       10.00 год. 

 
Всього депутатів міської ради – 34 чол. 
 

Присутніх на сесії депутатів – 33 чол. 
         (список додається) 
 

Відсутніх з поважних причин – 1 чол. 
                                                                                    
Запрошені: Почесний громадянин міста, депутати 
Хмельницької обласної ради, начальники управлінь 
та відділів виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради, керівники підприємств, організацій, 
установ міста, представники громадських 
організацій та місцевих ЗМІ.  
 

Всього в сесійній залі присутні близько 150 чол. 
 

Першу сесію міської ради VІІІ скликання відкриває і веде в.о. голови Шепетівської міської 
територіальної виборчої комісії Шепетівського району Хмельницької області Месь Сергій 
Олександрович, який подякував членам всіх дільничних комісій та міської виборчої комісії за 
підготовку та проведення виборів.                          
 

Відповідно до ст.268 Виборчого кодексу України та на підставі протоколу Шепетівської 
міської територіальної виборчої комісії Шепетівського району Хмельницької області про 
результати голосування з виборів Шепетівського міського голови в єдиному одномандатному 
виборчому окрузі Месь С.О. повідомив про обрання і визнання повноважень Шепетівського 
міського голови Бузиля Віталія Володимировича. 
 

Відповідно до ст.11 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
міський голова Бузиль В.В. склав Присягу. 
 

В.о. голови Шепетівської міської територіальної виборчої комісії Шепетівського району 
Хмельницької області Месь С.О. вручив Бузилю В.В. посвідчення та значок міського голови 
 

Міський голова Бузиль В.В. подякував своїм виборцям за підтримку, пообіцяв відстоювати 
інтереси всіх громадян Шепетівщини та сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.  
 

В.о. голови Шепетівської міської територіальної виборчої комісії Шепетівського району 
Хмельницької області Месь С.О. повідомив, що відповідно до ст. 16 Закону України “Про 
місцеві вибори” загальний склад Шепетівської міської ради становить 34 депутати. На 
підставі протоколу про підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі з 
виборів депутатів Шепетівської міської ради із 11 зареєстрованих партій, які висунули своїх 
кандидатів до міської ради 5 і більше відсотків виборчих голосів одержали: 



Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» - 
18,86% (1771 голос); Хмельницька обласна організація Політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ» - 15,54% (1459 голосів); Хмельницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СЛУГА НАРОДУ» - 12,93% (1214 голосів); Хмельницька регіональна організація політичної 
партії  «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 9,37% (880 голосів); Хмельницька 
обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» - 9,26% (870 
голосів); Шепетівська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» - 
6,62% (622 голоси); Хмельницька обласна організація політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» - 
12,79% (1201 голос);Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і честь» - 
5,72% (537 голосів); Хмельницька обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ» - 
5,13% (482 голоси). 
 

Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у 
багатомандатному виборчому окрузі слідуючий: 
Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» - 6; 
Хмельницька обласна організація Політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» - 6;  
Хмельницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» - 3; 
Хмельницька регіональна організація політичної партії  «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ» - 5; Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» - 3; Шепетівська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» - 3;  Хмельницька обласна організація політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» - 5; 
Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і честь» - 3;  Хмельницька обласна 
організація політичної партії «НАШ КРАЙ» - 2. 
 
Відповідно до ст.86 Закону України “Про місцеві вибори” та на підставі протоколу про 
результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі в.о. голови Шепетівської міської 
територіальної виборчої комісії Шепетівського району Хмельницької області Месь С.О.  
повідомив про обрання 34 депутатів Шепетівської міської ради і визнання їх повноважень. 
 

Депутати Шепетівської міської ради міської ради склали Присягу, яку зачитав найстарший 
депутат міської ради VІІІ скликання Сасюк Володимир Михайлович. 
 

В.о. голови Шепетівської міської територіальної виборчої комісії Шепетівського району 
Хмельницької області Месь С.О.  вручив новообраним депутатам посвідчення та значки 
депутатів міської ради. 
 

В.о. голови Шепетівської міської територіальної виборчої комісії Шепетівського району 
Хмельницької області Месь С.О.  привітав депутатів з обранням депутатами Шепетівської 
міської ради та передав право ведення І сесії Шепетівської міської ради VІІІ скликання  
міському голові Бузилю В.В., який привітав депутатів міської ради та оголосив про 5 перших 
кроків з інспектування та аудиту стану справ за ключовими напрямками: звіт про показники 
діяльності комунальних підприємств міста за 2020 рік; збір в закладах освіти так званих 
«батьківських коштів»; нагальні потреби медичних закладів міста у боротьбі з 
коронавірусною інфекцією; звіт про стан виконання міського бюджету та основні видатки з 
нього; а також звіт про ефективність роботи структурних одиниць Шепетівського виконавчого 
комітету.  
 

Міський голова Бузиль В.В. інформував про організацію роботи робочої групи, яка підготує 
порядок денний другої сесії міської ради, інформував присутніх депутатів міської ради про 
необхідність  заповнення ними заяви щодо включення в склад постійних комісій, повідомив 
про обов’язковість подання електронної декларації про доходи. 

 

Міський голова Бузиль В.В. оголосив І сесію міської ради VІІІ скликання закритою. 
 

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 



Список  
депутатів присутніх на засіданні І сесії міської ради VІІІ скликання   

19 листопада 2020 року 
 
 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Партійність 

1.  Алілуйко Павло Михайлович безпартійний 

2.  Биков Віталій Петрович безпартійний 
3.  Бондарєв Максим Васильович безпартійний 
4.  Бунечко Алла Вікторівна ПП "Європейська Солідарність" 
5.  Веселкова Галина Петрівна ПП "Опозиційна Платформа – За 

Життя" 
6.  Верхогляд Михайло Іванович ПП  Всеукраїнське об’єднання 

"Свобода" 
7.  Вознюк Роман Петрович безпартійний 
8.  Гнатюк Лілія Борисівна безпартійна 
9.  Довгань Олег Миколайович безпартійний 
10.  Єсаян Сергій Валерійович ПП "Європейська Солідарність" 
11.  Качоровська Надія Василівна безпартійна 
12.  Кость Олена Миколаївна безпартійна 
13.  Костюк Володимир Володимирович ПП "За конкретні справи" 
14.  Курганський Олександр Олексійович безпартійний 
15.  Липкань Анатолій Всеволодович безпартійний 
16.  Одуд Богдан Михайлович ПП  Всеукраїнське об’єднання 

"Свобода" 
17.  Олійник Григорій Васильович безпартійний 
18.  Піголь Олександр Анатолійович безпартійний 
19.  Полодюк Михайло Іванович ПП  Всеукраїнське об’єднання 

"Свобода" 
20.  Потапська Вікторія Вікторівна безпартійна 
21.  Прохорчук Валентина Павлівна ПП  Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 
22.  Савчук Валентина Миколаївна безпартійна 
23.  Савчук Руслан Віталійович ПП "За конкретні справи" 
24.  Сасюк Володимир Михайлович безпартійний 
25.  Сивоконюк Валерій Вікторович безпартійний 
26.  Сікора Інна Володимирівна ПП  Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 
27.  Смілянець Віталій Петрович безпартійна 
28.  Собчук Наталія Миколаївна безпартійна 
29.  Фещин Віктор Васильович ПП  Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 
30.  Якимчук Ірина Вікторівна безпартійна 
31.  Яковлева Наталія Василівна безпартійна 
32.  Янушевський Віталій Віталійович ПП "Європейська Солідарність" 
33.  Яцкова Інна Петрівна безпартійна 



Список  
присутніх на засіданні І сесії міської ради VІІІ скликання   

19 листопада 2020 року 
 

1. Кузьмінчук Юрій Анатолійович -  представник служби безпеки України 
 
2. Смерека Тетяна Леонідівна  - заступник голови Плесенської ОТГ 
 
3. Нагулко Тарас Дмитрович  - почесний громадянин міста Шепетівка 
 
4. Васьківська Катерина Олегівна - журналіст ТОВ ТРК «Like TV» 
 
5. Мазярчук Тетяна Миколаївна  -  журналіст ТОВ ТРК «LikeTV» 
 
6. Літвінчук Олег Олегович               - відеорепортер ТОВ ТРК «Лайк TV» 

 
7. Андрощук Олександр Дмитрович -  видання 3840.com.ua, журналіст 

 
8. Ординська Валентина Миколаївна - начальник Шепетівського ДПІ 

 
9. Гончарук  Любов Василівна          -  журналіст обласного інформаційно-  

        аналітичного тижневика « День за Днем» 
 

10. Шпак Дмитро Миколайович               -  фотокореспондент обласного інформаційно-   
                                                                           аналітичного  тижневика « День за Днем» 
 
11. Мовсісян Врам Македонович  - депутат обласної державної адміністрації 

 
12. Тимощук Інна Олегівна                       -   помічник народного депутата 

 
13. Ложкіна Марина Миколаївна  -   журналіст 

 
14. Босюк Юрій Миколайович  - голова Шепетівської районної державної  

адміністрації 
 
 

 
 
Мешканці міста близько 150 чол. 
 
 
 
 
 
  


