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У країнах розвиненої де-
мократії новопризначе-

ному керівнику надається
“100 днів на посаді” - період,
за який громадськість може
дати оцінку роботі поса-
довця. Оскільки, громада
сама обирає кандидатуру на
керівну посаду, керівник зо-
бов’язаний відзвітувати пе-
ред своєю громадою. Засто-
суймо цей приклад  щодо ук-
раїнських політичних реалій. 

«100 днів» – це перший
рубіж у діяльності влади, за
яким прийнято судити про її
спроможність і дієздатність.
За «100 днів» не можна щось
докорінно змінити, але
можна обрати курс і задек-
ларувати певні пріоритети.

І вже перші наші кроки є
орієнтованими, саме на ті
проблеми, розв’язання яких
забезпечить нам цілеспря-
мований крок до обраної
мети.

Я, Полодюк Михайло Іванович, народився 1964 року в с. Мальованка,
що на Шепетівщині. 

Після закінчення школи вступив до Київського державного педаго-
гічного інституту іноземних мов на факультет німецької мови, вільно
володію трьома іноземними мовами: російською, німецькою,
та англійською.

Свою трудову діяльність розпочав у вересні 1986 року, працюючи
вчителем іноземних мов у Шепетівській загальноосвітній школі № 6.

У 1986 році був мобілізований до збройних сил, строкову службу
проходив у місті Житомирі. 

Після закінчення військової служби повернувся на попереднє місце
роботи, де працював до 1997 року. 

З 1997 року перейшов до Шепетівського сільськогосподарського тех-
нікуму бухгалтерського обліку на посаду викладача  іноземних мов, на
цій посаді перебував до 2002 року.

В 2002 році став спеціалістом з питань внутрішньої політики виконав-
чого комітету Шепетівської міської ради. Наступного року став началь-
ником цього відділу. Під час роботи у міській раді пройшов навчання
за програмою «Партнерство громад» при Західноукраїнському регіо-
нальному навчальному центрі з питань стратегічного планування еко-
номічного розвитку міст у м. Львові.  

Пройшов курси підвищення кваліфікації при Хмельницькому облас-
ному центрі підготовки працівників органів державної влади, місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. У 2007
році закінчив Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
й отримав другу вищу освіту за кваліфікацією «Магістр державного
управління».

З 2011 по 2012 рр. після того, як був звільнений з роботи місцевими
посіпаками Януковича, працював у кредитній кооперації.

В 2013 році видав історико-краєзнавчий нарис «Мальованка», в
якому описав історію рідного села від першої згадки до 1939 року.

27 лютого 2014 року, на позачерговій сесії міської ради, був обраний
секретарем Шепетівської міської ради. 
Одружений, маю сина та дочку.

Стажування за кордоном
В 1998 році пройшов конкурсний відбір і був направлений на  стажу-

вання за фахом у м. Аугсбург Німеччина. В 2005 році за міжнародною
програмою «Відкритий світ» проходив стажування у м. Вашингтон США,
де вивчав питання розбудови демократичного суспільства та функціо-
нування органів влади.

Громадська діяльність
Обирався головою профспілкового комітету працівників ЗОШ № 6 м.

Шепетівка. Член Всеукраїнських громадських організацій: «Україн-
ського козацтва», «Комітету виборців України», «Товариства політич-
них в’язнів, репресованих і членів їх сімей». З 2005 по 2014 рік
заступник голови Хмельницького обласного відділення «Комітету ви-
борців України». З 2006 року по 2010 рік — депутат Шепетівської міської
ради 5-го скликання, голова постійної депутатської комісії з питань рег-
ламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку.
В 2010 році вдруге обраний депутатом Шепетівської міської ради. Ак-
тивний учасник «Революції гідності», один із активістів «Шепетівського
майдану». В 2012 році кандидат у народні депутати України за списком
ВО «СВОБОДА».

Моральність і порядність для представника влади — найголовніше
Одним із найважливіших своїх завдань,

вважаю, проведення реформування у
сфері надання житлово-комунальних по-
слуг. Не хочу повторюватись, але всі ше-
петівчани, які проживають у
багатоповерхівках, відчули на собі недо-
лугі, напівреформи команди минулого ке-
рівника міста Сергія Антонюка у цій сфері.
Так, відповідно до зауважень Антимоно-
польного комітету України мешканці Ше-
петівки були позбавлені права укладати з
управлінськими компаніями «Управдом» і
«Житлофонд» угоди (що не дає права
звернутися до суду), за якими б правильно
нараховувалися тарифи.

29 травня цього року ініціативна група
виносила на сесію міської ради проекти рі-
шень з кращими гарантіями для мешкан-
ців. Ми пропонували створити спеціальну
комісію з підготовки конкурсних умов, до
яких маємо намір включити:

— введення щомісячного побудинкового
обліку надходжень і витрат підприємств;

— щомісячне накопичення підприєм-
ствами або управлінськими компаніями де-
сяти відсотків  коштів, які надходитимуть
від споживачів за надані послуги, на здій-
снення поточного ремонту будинків;

— стимулювання підприємств до вжиття
заходів щодо своєчасного внесення плати
споживачами комунальних платежів.

Конкурсні умови спрямовані на досяг-
нення прозорості обрання підприємств-на-
давачів комунальних послуг, підвищення
рівня їх якості та обсягів.

Але, нажаль, перша спроба провести
дані умови була невдалою, частина депу-
татів не зрозуміли, дехто відверто був
проти через власні меркантильні інтереси.
На наступній сесії міської ради, яка відбу-
деться 19  червня ми спробуємо повторно
розглянути це важливе для шепетівчан
питання. І якщо Ви за такі реформи, то за-
прошую Вас до сесійної зали. Розраховую
на розуміння депутатів щодо цих змін і на
активну підтримку громади.

Все, що робилось у нашому місті протя-
гом років незалежності неможливо змінити
за неповні три місяці. Є бажання прово-
дити зміни, дещо вдалося вже зробити,
проте все ще існують обмеження, як у пло-
щині законодавства, так і в тому, щоб по-
бороти інтереси окремих груп.
Найголовніше, що вдалося зробити — зла-
мати феодальне ставлення представників
влади до людини. Влада стає відкритою і
доступною. Ми готові до спілкування і до
конструктивної критики. З іншого боку, ми
сподіваємось на розуміння людей щодо
того багажу проблем, який залишили Ше-
петівчанам попередники, коли майже усі
земельні ділянки роздано у приватні руки,

знищена значна частина
державних, і комуналь-
них підприємств. Всі ці дії
привели до того, що над-
ходження до міського
бюджету значно скороти-
лись. Наше місто сьогодні
стоїть перед вибором —
стати новим центром пів-
ночі Хмельницької обла-
сті, чи перетворитись на
селище міського типу.

Зміни розпочались, і
розпочалися вони в голо-
вах шепетівчан, що від-
чули свій вплив на владу.
І разом з новим керів-
ництвом починають змі-
нювати своє місто.
Думаю, що цей поступ у
Шепетівці не зупинить
ніхто і це найголовніше.
Зараз потрібно всю енер-
гію спрямувати на від-
родження міста. І в цій
нелегкій справі байдужих
не повинно бути.

Наприкінці, хочу сказати, що зараз най-
головніше, щоб до влади приходили мо-
ральні та порядні люди.

Відеозвіт Михайла Полодюка Ви
можете переглянути в мережі
Інтернет за адресою http:// www.
youtube.com/watch?v=b0SSnhySFz4

м. Шепетівка, Хмельницька обл.,
Україна, вул. Островського, 4,

30405, тел. 5-61-86, 
факс (03840) 4-01-71 

E-mail: rada-shepetivka@i.ua

Контактна інформація 
для звернень 
шепетівчан:

Відкритість влади є важливою ознакою демократичності. Питання
відкритості є багатоаспектним і складним, воно стосується багатьох
напрямів функціонування системи управління громади, але серед
його складових основною є проблема забезпечення інформаційної
відкритості, тобто створення умов для доступу кожного громадянина
до інформації. 

Кожен мешканець нашого міста має право на отримання повної,
достовірної та всебічної інформації про функціонування обраної ним
влади, про її плани та можливі напрями дій. Через це відкритість
влади багато в чому визначає стан відносин між керівником міста

та міськими жителями, формування ефективного механізму взаємо-
дії між ними та впливу громадськості на процес прийняття рішень.

Попередні керівники міста обмежили доступ шепетівчан до сесій-
ної зали, але після зміни керівництва міста з березня 2014 року сесії
міської ради проходять відкрито, кожен шепетівчанин, який бажає
бути присутнім на сесії міської ради безперешкодно, може прийти
та спостерігати за тим, як народні обранці приймають доленосні рі-
шення для міської громади.
Оголошення про початок роботи сесії друкуються у газеті «Шепе-

тівський вісник» на сайті http://rada.shepetivka.net.

Запрошуємо до сесійної зали

Червень 2014 року



100 ДНІВ НА ПОСАДІ2

Михайло Полодюк, зауважив, якби у нього за-
питали, що є найбільшим досягненням за “100
днів” праці, тоді б з гордістю відповів: “Це наша
спільна робота з представниками громадськості,
самооборони щодо повернення “Шепетівського
водоканалу” у комунальну власність міста. Адже,
вода є основою життя, яку взято під контроль
нашої громади”.

У квітні відбулось засідання позачергової сесії
міської ради. На порядок денний було винесено
питання про розірвання концесійного договору з
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» і повернення
майна Шепетівського водопровідно-каналізацій-
ного господарства назад у комунальну власність
міста.

Представники ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»,
інформуючи громадськість, про свою госпо-
дарську та інвестиційну діяльність, зауважили,
що на момент передачі Шепетівського підприєм-
ства водопровідно-каналізаційного господарства
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» заборгованість по
електроенергії становила 2 472 125 грн., а наразі
вона нібито зменшилась до 850 тис. грн. На-
справді борг було погашено перед державним
бюджетом за рахунок ПДВ.

Реальний стан речей свідчить про те, що на 1
травня 2012 року заборгованість за спожиту
електроенергію підприємством дійсно становила
2 472 125 грн. Державний бюджет був винен во-
доканалу кошти для погашення різниці в тарифах
сумою 2 346 200 грн., які в 2012 році були пере-
раховані з Державного бюджету Шепетівському
комунальному підприємству водопровідно-кана-
лізаційного господарства. Також за рахунок кош-
тів з Державного бюджету у 2013 році погашено
ПДВ для водоканалу на суму 3 512 300 грн. Таким
чином, Шепетівське комунальне підприємство во-
допровідно-каналізаційного господарства було
передане в концесію без боргів по електроенергії
і по податках до бюджетів усіх рівнів. Тобто, фак-
тично не ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» здійсню-
вало проплату боргів комунального підприєм-
ства, а Державний бюджет повністю їх погасив.
Сума 850 тис. грн. – це борги за споживання
електроенергії, зроблені ТОВ «Шепетівка Енер-
гоінвест» за період його діяльності.

Доцільно зауважити, що товариством, дійсно,
проводилась часткова модернізація водопро-
відно-каналізаційного господарства міста.   Від-
бувалась закупівля насосного обладнання,
проводилась реконструкція каналізаційно-очис-

них споруд. Однак, значна частина закупленого
насосного обладнання не є новим, а вже викори-
стовувалось на інших водоканалах. При цьому,
вартість обладнання в середньому завищена
втричі, на нього відсутня документація, що уск-
ладнює його обслуговування, тай якість облад-
нання бажає кращого. Зокрема, на водонасосних
станціях по вул. Гагаріна, 2а, по вул. Пліщинська,
підвищуючій водонасосній станції по пр. Миру, 16
встановлене обладнання вже ремонтувалось за
кошти підприємства не відпрацювавши і 12 міся-
ців, та й документи про гарантію відсутні. 

Три насоси марки «LОWARA», якими модерні-
зовані водонасосні станції міста, придбані за
кошти з господарської діяльності в сумі 357000
грн., коли вартість цих насосів на ринку України
становить 45 000 грн. Слід зазначити, що саме ці
кошти отримані товариством за рахунок затверд-
жених тарифів на водопостачання і водовідве-
дення, тобто це кошти населення. Аналізуючи
дані цифри можна зробити висновок, що інвести-
ції у підприємство не вкладались.
Стосовно оновлення товариством автомобільної

техніки з 19 до 40 одиниць, збільшення кількості
відбулось за рахунок приєднання техніки Шепе-
тівського підприємства теплових мереж. ТОВ
«Шепетівка Енергоінвест» придбало лише один
трактор вартістю 160 тис. грн., який уже викори-
стовувався. До нього був вмонтований землеко-
пальний пристрій для швидкого виривання
траншей, однак працювати він може на чистому
та легкому грунті. В умовах міста (на асфальт-
ному покритті) його робота неможлива. Доціль-
ність таких капіталовкладень викликає сумніви.
Попри це керівництво  товариства для своїх по-
треб закупило 3 одиниці легкового автотранс-
порту імпортного виробництва. 

Безумовно, забезпечення шепетівчан якісною
водою - одне з пріоритетних завдань діяльності
підприємства. Але варто зауважити, що станції
доочистки питної води обходяться водоканалу
близько 10 тис. грн. на місяць, і на сьогоднішній
день потребують значних капіталовкладень на їх
ремонт. До того ж станції доочистки води, які не-
обхідні шепетівчанам, були змонтовані ТОВ «Ше-
петівка Енергоінвест» без відповідних документів
і на балансі ніде не перебували.

Отож, ситуація, що складалася на ниві надання
послуг із водопостачання та водовідведен-ня за
період роботи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», не
є бездоганною, бажання концесіонерів отримати

прибуток від наданого в концесію підприємства,
не вкладаючи кошти у його розвиток, є очевид-
ною, а в поєднанні з безвідповідальною позицією
Сергія Антонюка та його першого заступника
Олександра Діхтярука, могла призвести до того,
що Шепетівка з осені 2014 року залишилася без
води, про що свідчить стан справ у Шепетівсь-
кому комунальному підприємстві водопровідно-
каналізаційного господарства. Оскільки, соціаль-
ним завданням влади на місцях є забезпечення
належного рівня обслуговування населення в
сфері житлово-комунальних послуг міста, у
зв’язку із рядом проблемних і не вирішених това-
риством питань, міський водоканал на вимогу но-
вого керівництва міста, при підтримці трудового
колективу передано у власність громади. Адже
потрібно розуміти, що приватний капітал в Укра-
їні сьогодні має на меті при мінімальних затратах
на виробництво та модернізацію підприємства,
отримати максимальний прибуток, а потреби і
проблеми шепетівчан його не цікавлять. 

Після гучного повернення водоканалу у влас-
ність Шепетівки, очільник міста Михайло Поло-
дюк, вирішив на власні очі переконатись у якості
послуг, за які платить кожен шепетівчанин.

Першим об’єктом, на який завітав керівник -
«Очисні системи Шепетівки». Під спілкування із
персоналом, виявилося, що дане підприємство
активно співпрацює з Харківською науково-ви-
робничою фірмою “Екополімер” і входить у де-
сятку найкращих очисних підприємств України.
Працівники вирішили показати новому керівнику
не тільки позитивні сторони, накшталт нової ла-
бораторії, сучасної європейської системи опа-
лення чи обладнання, але й продемонстрували
головну проблему підприємства, а саме комуніка-
ційні системи, які закладені ще за радянських
часів та вимагають своєчасної заміни. Наступною
проблемою на підприємстві є застарілий авто-
парк, який не відповідає вимогам часу. 

Що стосується водоканалу, то керівник міста
оглянув кожен кабінет, пройшов шлях, який по-
винен проходити кожен абонент, що отримує по-
слуги з водопостачання та водовідведення,
зазначив переваги та недоліки даної установи.
Що ж до головних переваг, так це кваліфікований
персонал, бажання працювати, повернута у влас-
ність підприємства техніка, сучасне терморегу-
лююче обладнання фірми «Danfoss» і великий
кредит довіри від нової влади та громади міста.

Шепетівський водоканал —
повернуто у власність громади

За минулої влади регіоналів, яку очолював Сер-
гій Антонюк підприємцям нашого міста заборо-
няли здійснювати торгівлю в різних куточках
Шепетівки. Робилося це для того, щоб зігнати їх
на КП «Шепетівський ринок» на території колиш-
нього ЖЕКу. 

Зі зміно керівництва в місті,  тиск на підприємців
було призупинено. На сьогодні (протягом бе-
резня-травня) підприємці отримали можливість
працювати відкрито і сплачувати податки до мі-
ського бюджету.

Окрім цього кіоски, прилавки з овочами і фрук-
тами знаходяться сьогодні в зручних місцях для
покупців — площа Слави (біля ЗОШ № 4), вулиці
Карла Маркса, 108 (за ЗОШ № 6), на проспекті
Миру, поряд із магазином «Вопак». Підприємці
взяли на себе забов’язання підтримувати на цих
місцях чистоту.

Торгівля

Отримали у спадок

Болючим питанням нашого міста вже багато
років є міський кінотеатр ім. М. Островського

та Шепетівська дитячо-юнацька спортивна школа
(басейн), які побудовано у 1992 році.

Приміщення басейну планувалося капітально
відремонтувати для введення в експлуатацію двох
ванн. Хмельницьким філіалом Державного проек-
тного інституту «НДІ проектреконструкція» виго-
товлено технічний висновок за результатами
візуального обстеження конструкції, технічного
обладнання й інженерних мереж. На підставі
даних висновків виготовлено проектно-кошто-
рисну документацію на капітальний ремонт при-
міщення по проспекту Миру, 26а. Проектно-
кошторисна документація пройшла експертизу в
ДП «Хмельницькдержбудекспертиза». Вартість
ремонтних робіт на об’єкті становить близько двох
з половиною мільйонів гривень. Проте інвестор
зник, а плани лишилися. Гроші витрачено марно.

Основними роботами, які потрібно здійснити є
частковий ремонт покрівлі, заміна вікон і дверей,
облаштування підлоги, фарбування, шпаклю-
вання стін, облаштування стель, зовнішнє оздоб-
лення – утеплення фасадів. Обладнання венти-
ляції, монтаж технологічного обладнання, водоп-
роводу, каналізації, теплопостачання. Встанов-
лення пожежної сигналізації тощо. Значна
частина цих робіт уже виконана, іншу - потрібно
ще зробити.

*****
Після невдалої спроби Сергія Антонюка пере-

дати кінотеатр інвестору приміщення було кинуте
на призволяще. Будівля три роки не опалювалася,
у підвалі постійно стоїть вода, дах будівлі потре-
бує капітального ремонту, має бути проведена за-
міна електромережі, системи водопостачання,
каналізації. Проблемою здачі в оренду є те, що
експертна оцінка приміщення – станом на 31 бе-
резня 2012 року становила 1 071 473 грн. Зрозу-
міло, що в сучасних економічних умовах міський
бюджет не може провести реконструкцію будівлі.   

Незважаючи на складну ситуацію, влада нама-
гається залучити інвесторів для відновлення ро-
боти даного об’єкта.

Інноваційні технології

У квітні 2014 року до нового керівництва міста
звернулось підприємство ТОВ «Геліос Енерджі

Груп» з пропозицією будівництва сонячної елек-
тростанції. Потужність даного підприємства ста-
новитиме 5МВт у першу чергу та 5МВт у другу
чергу. Дана пропозиція була підтримана, оскільки
вивчивши плани інвестора, виявилось, що прово-
дилась активна співпраця з чеською фірмою
LUMEN, яка вже надавала якісні передпроектні
розробки для будівництва сонячної електростан-
ції.
Проте, для реалізації такого масштабного будів-

ництва як сонячної електростанції, необхідна зе-
мельна ділянка площею 20 гектарів.  

Відповідно, була скликана 53 сесія Шепетівської
міської ради, на яку керівник міста Михайло Поло-
дюк запросив представників  даного підприєм-
ства. Після низки обговорень у сесійній залі із
депутатським корпусом, було прийнято рішення,
згідно з яким, ТОВ «Геліос Енерджі Груп» була на-
дана земельна ділянка по вул. Судилківській, 189-
А орієнтовною площею 20 гектарів для розміщен-
ня, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих під-
приємств, установ і організацій із земель промис-
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборо-
ни та іншого призначення за рахунок земель ко-
мунальної власності. 

Інвестором було проведено інженерно-геоде-
зичні та інженерно-геологічні роботи, відповідно
до яких було надано передпроектні рішення з бу-
дівництва  сонячної електростанції. Орієнтовна
вартість реалізованої продукції на рік становитиме
30 млн. грн. Загальна кількість людей, які будуть
працювати на підприємстві з виробництва соняч-
ної електроенергії – 10 чоловік. Сума інвестицій,
що планується залучити становить 130 млн. гри-
вень.

Пустуюча до цього земельна ділянка буде прино-
сити до міського бюджету більше 400 тисяч гри-
вень орендної плати на рік.

Шукати гроші потрібно 
не лише в Україні,

але й у Європі

Заплановано провести перший економічний
форум міста Шепетівка, з метою залучення су-

часних ідей, реальних інвесторів, вироблення ме-
ханізмів розвитку економіки нашого міста в
короткостроковій і середньостроковій перспек-
тиві, стимулювання малого та середнього
бізнесу. 

*****
Працівниками виконкому  направлені пропозиції

до Хмельницької обласної державної адміністрації
щодо започаткування нових програм підтримки
регіонів України з боку ЄС щодо розвитку інвесту-
вання у муніципальну інфраструктури м. Шепе-
тівка.

*****
За сприяння нового керівництва та після прове-

дених зустрічей з інвесторами — представником
фірми «Тритон» та забудовником, в місті незаба-
ром розпочнеться будівництво житлового будинку
з торгівельно-офісним центром по вулиці Ост-
ровського,6.

*****
Групою шепетівських підприємців, серед яких

був член виконкому Михайло Верхогляд встанов-
лено дружні відносини з керівництвом польського
міста Живець. Керівник якого передав запро-
шення Михайлу Полодюку для того, щоб поділи-
тися досвідом управління.

*****
Першим кроком нової влади для створення ін-

вестиційно привабливого клімату у нашому місці,
були проведені громадські слухання. Результатом
співпраці громади міста, підприємств і влади став
проект рішення, згідно з яким буде скинуто подат-
кове ярмо з максимально можливої ставки у 12
відсотків за оренду земельних ділянок для про-

мислових підприємств, до мінімально можливої у
розмірі 3 відсотків. Що з упевненістю дасть мож-
ливість до розвитку Шепетівському цукрокомбі-
нату ПП «Кристал» та низці інших підприємств,
що забезпечують роботою шепетівчан і формують
бюджет нашого міста. 

Намагаємось 
довести до ладу

Одним із головних завдань, яке поставило
перед собою керівництво міста - залучення

інвестора на завод ВАТ «Пульсар».  Постановою
господарського суду Хмельницької області від 24
квітня 2014 року продовжено строк ліквідаційної
процедури  ВАТ "Пульсар". Сьогодні на підприєм-
стві працює 6 чоловік: 2 бухгалтери та 4 охоронці. 
Після оголошення підприємства банкрутом, про-

ведено інвентаризацію майна ВАТ «Пульсар», за
результатами якої виявлено активів на загальну
суму більше 13 мільйонів гривень. Підприємство
неодноразово  виставлялось на аукціон, у грудні
2013 року. Але через відсутність бажаючих при-
дбати підприємство було проведено ще один аук-
ціон із зменшенням вартості на 20 відсотків.
Повторний аукціон був проведений у лютому 2014
року, на якому ціна лоту становила – 13 071 195
грн., однак, бажаючих купити дане підприємство
не знайшлося.

Після переоцінки майна заводу організаторами
призначено проведення повторного аукціону з
продажу підприємства, яке відбулося 16 квітня
2014 р. Зі зменшеною початковою вартістю до 8
мільйонів гривень, але черговий раз аукціон прой-
шов безрезультатно.  
Проведення торгів з продажу майна ВАТ «Пуль-

сар» надзвичайно важливе, потрібне для нової
влади та нашого міста загалом. Наразі відбу-
ваються інтенсивні організаційні заходи щодо ви-
рішення даного питання, яке вже довгий час
гальмує розвиток підприємства.

Сподіваємось, що старання місцевої влади да-
дуть результат і дане підприємство відновить
свою роботу.

Залучення інвестицій — одне з ключових завдань влади

Економіка

Звіт в.о міського голови

Шепетівська міська рада та виконавчий комі-
тет неодноразово розглядали питання з

приводу внесення змін у наявний перелік населе-
них пунктів, що входять до 30-кілометрової зони
спостереження Хмельницької АЕС та включення
до цього переліку м. Шепетівка. 
Визначення 30-кілометрової зони спостереження

ХАЕС і внесення м. Шепетівка до цієї зони дасть
змогу отримувати пільги від сусідства з «мирним»
атомом, активніше вести будівництво об’єктів со-
ціального призначення, розвивати соціальну ін-
фраструктуру міста, залучати інвестиції, зменшити
тарифи на електроенергію, як для кожного шепе-
тівчанина, так і для підприємств міста в цілому.

На останній сесії міської ради депутати прийняли
звернення до Голови Верховної Ради України,
Президента України, Прем’єр-Міністра України,
голів Хмельницької обласної ради та Хмельницької
обласної державної адміністрації щодо включення
м. Шепетівка до Переліку адміністративно-тери-
торіальних одиниць, що входять до 30-кілометро-
вої зони спостереження Хмельницької АЕС, а
також звернулись до Голови Верховної Ради
України та Прем’єр-Міністра України щодо вне-
сення змін до механізму надання пільг на користь
шепетівчан.  

Включення міста 
у зону спостереження 
ХАЕС — запорука розвитку 



Наше місто вже зачекалось якісного стадіону.
Ще два десятки років тому на стадіоні «Локомо-
тив», який cвого часу збудували працівники за-
лізниці, вирувало бурхливе спортивне життя,

проводились футбольні матчі з  грандами укра-
їнського футболу — Київським «Динамо», До-
нецьким «Шахтарем», Дніпропетровським
«Дніпром», Харківським «Металістом». Директор
Національного спортивного комплексу «Олімпій-
ський» приїжджав до нашого міста, щоб перей-
няти досвід догляду за футбольним газоном.

За минулої влади стадіон перебував у жалю-
гідному стані. Територія густо поросла корчами
та бур’яном заввишки з людину, скрізь було
повно усілякого непотребу, пляшок з-під алко-
голю, сміття. 

Замість того, щоб провести ремонт, регіонали
Сергій Антонюк та Олександр Діхтярук знайшли
якихось “горе-інвесторів”, які за короткий час ви-
різали там весь метал і втекли. Тоді ж ці “горе-
керівники” витратили 20 тисяч гривень на
проект реконструкції.

Після зміни керівництва міста, новий очільник
разом із активною громадськістю міста перейня-
лися ідеєю відновлення стадіону. 

За допомогою активістів і небайдужих підпри-
ємців, на стадіоні «Локомотив» було проведено
значний обсяг робіт з облаштування  спортивної
споруди: проведено обрізання гілок дерев, що
зависали над трибунами, вирізання  кущів, роз-
чищення території довкола стадіону від сміття,
побілка бетонних основ для лавок на трибунах і
цегляного паркану довкола стадіону, розчи-

щення дренажу  по периметру футбольного
поля, встановлення акрилового покриття по
краю стадіону з боку головної трибуни. 

Найближчим часом заплановано ремонт по-
крівлі головної трибуни, відновлення дерев’яного
перекриття між першим і другим поверхами, ре-
монт і фарбування лавок на трибунах, бетону-
вання основи та встановлення пластикових
стільців довкола головної трибуни.  

Громадські активісти, спортсмени та молодь
міста звертаються до всіх небайдужих шепетів-
чан з проханням допомогти будівельними мате-
ріалами для ремонту стадіону «Локомотив» і
долучитись до відновлювальних робіт, які про-
ходять на стадіоні.

В.о. міського голови Михайло Полодюк вислов-
лює щиру подяку членам виконкому, підприєм-
цям, громадським активістам, спортсменам а
саме: — Галині Веселковій, Василю Березенсь-
кому, Миколі Дячуку, Миколі Агаркову, Володи-
миру Парфенюку, Володимиру Тетері, Роману
Красоткіну, Ігору Волоткевичу, Миколі Сікорі,
Юрію Шайнозі, Олександру Ребекевші, Ігорю

Степичу,  Валерію Ряб-
чуну, Ігорю Тимощуку,
Павлу Спеціальному,
Віктору Гуменюку, Ста-
ніславу Понятовському,
Олійнику Ігорю;  пра-
цівникам і колективам:
ТОВ «Шепетівка Ком-
пані», Шепетівського
військового лісництва,
Шепетівського Локомо-
тивного Депо, Шепе-
тівській філії ДЕД
Шепетівського ремон-
тно-експлуатаційного
підприємства, ПП уп-
равлінської компанії

«Управдом», Шепетівського РЕМ, ГО «Хмель-
ничина. Самооборона і Контроль», колективу і
керівництву центру зайнятості, які на громадсь-
ких засадах у свій вільний час працюють на
благо нашого міста.

На знімках: 1 — вигляд стадіону в
2013 році при С. Антонюку; 2 — приби-
рання спортивної споруди в травні
2014 року; 3 — вигляд стадіону в 2014
році.
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Соціальний захист громадян

В місті створено штаб із питань сприяння розв’язанню соціально-побутових проблем громадян, які
залишають окуповану росіянами Автономну республіку Крим та м.Севастополь. Налагоджена співпраця
з підприємствами, лікарнями та організаціями міста щодо надання соціальної підтримки громадянам
України, які приїхали на тимчасове перебування в Шепетівку.  

Проведено відшкодування перевізникам втрат від перевезення пільгових категорій населення в сумі
202,6 тис. гривень
Пільгами на проїзд автомобільним і залізничним транспортом скористались понад 600 тис. пільгови-

ків.
Задля обєктивного розрахунку пасажиропотоку проведено 2 обстеження на міських автобусних мар-

шрутах, до яких  залучено 54 працівники та громадські активісти, зокрема “афганці”. Цифри по кількості
пільговиків є невтішними. Вони показують, що держава не в повній мірі виконує свої зобов’язання , а
з іншого боку  далеко не всі пенсіонери їздять автобусами. З метою забезпечення соціальної справед-
ливості міська рада звернулася до КМУ ВРУ з проханням про надання адресної допомоги кожному піль-
говику, які самі вирішуватимуть, як її витратити. 

Проведено три обстеження житлово-побутових умов проживання інвалідів війни та сімей загиблих
для проведення їм безкоштовного капітального ремонту власних будинків.

Вживаються заходи щодо сталого забезпечення інвалідів засобами реабілітації та пересування, офор-
млено 6 направлень до підприємств-виробників  для виготовлення колісних крісел.
4 інваліди  вже одержали інвалідні візки, 27 інвалідам видано направлення на технічні та інші засоби

реабілітації. 
Санаторно-курортними путівками забезпечено 9 осіб. 
29 інвалідам видано направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

2853 громадянам похилого віку, інвалідам, іншим жителям міста, які перебувають у складних життє-
вих обставинах, територіальним центром було надано 23780 життєво-необхідних соціальних послуг (з
них 1892 на платній основі у сумі – 18,2 тис.грн.), соціальними працівниками проведено обстеження
матеріально-побутових умов проживання 42 громадян. 521 одиноких пристарілих знаходяться на по-
стійному надомному обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома,  їх обслуговують 29 соці-
альних працівників.

Стаціонарне відділення центру для постійного або тимчасового проживання громадян облаштоване
одно-, дво- та тримісними кімнатами, де проживають 22 одиноких пенсіонери. Для покращення умов
їх проживання виділено кошти з міського бюджету. Буде проведено капітальний ремонт бетонної ого-
рожі на суму - 40,0 тис.грн. 

З місцевого бюджету 38 жителям міста виплачено: 1) одноразову допомогу в сумі - 5,7 тис. грн.,
2) допомогу на поховання непрацюючим особам працездатного віку в сумі – 10,2 тис.грн., 3) допомогу
потерпілим унаслідок пожежі – 2,0 тис.грн.

Відділення соціально-побутової адаптації надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, пси-
хологічних, інформаційних та інших соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли
18-річного віку), які частково втратили здатність до самообслуговування взято на контроль 1080 чол.     

Робота з інвалідами 

Надання соціальних послуг 

Призначення та виплата державних соціальних допомог

Персоніфікований облік пільговиків

ОСВІТА, СПОРТ, КУЛЬТУРА

Звіт в.о міського голови

У травні патріотично налаштовані мешканці
Шепетівки взяли участь у Мегамарші  вишива-
нок, який був організований молодіжною радою
Шепетівки при сприянні Шепетівської міської
ради, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
міськ- виконкому,   Участь у дійстві взяли — в.о.
міського голови, секретар міської ради Михайло
Полодюк, молодь, творчі колективи, представ-
ники засобів масової інформації, громадськість
міста.

Жителі міста, одягнуті в український націо-

нальний одяг, із державною символікою під
акомпанемент духового оркестру, пройшли,
центральними вулицями міста. Учасників ходи
радо вітали мешканці міста та приєднувалися
до них.

Попереду колони молодь несла Державний
Прапор України, за ними йшли містяни. Знако-
вим є те, що шепетівчани прийшли на свято ці-
лими сім‘ями. У марші взяли участь чимало
дітей, які вмощувалися на плечах батьків.

Парад вишиванок закінчився виконанням
гімну України, який охоче
заспівали учасники акції.

Кількість шепетівчан і
гостей міста, що взяли
участь у заході, засвід-
чила, що українці єдині,
вони готові протистояти
будь-яким загрозам і роз-
будовувати Українську
Державу.

На знімках: під час
святкового концерту
на площі імені Тараса
Григоровича Шев-
ченка.

Шепетівчани об’єднуються 
навколо українських традицій

Поєднання зусиль 
громади і влади  дає результатРозвиток спорту — 

запорука здоров’я нації

1
2

3

Після зміни керівництва міста відбулися зміни
серед працівників виконкому Шепетівської міської
ради, з березня 2014 року на різні посади при-
йнято десять чоловік. З них 2/3 молодь до 30
років. Зрозуміло, що суспільство хоче швидких та

докорінних змін серед чиновницького апарату,
однак, не все так просто. На сьогодні в першу
чергу потрібно змінити старе законодавство, яке
гальмує реформи та прийняти закон України «Про
люстрацію».

Кадрові зміни

Cтратегія розвитку фізичної культури і спорту
в місті є важливою складовою частиною полі-
тики керівництва.  Велика кількість спортивних
споруд сьогодні не відповідає елементарним ви-
могам часу. 

Великої уваги потребує питання фінансового
забезпечення програм розвитку фізичної куль-
тури і спорту.

На сьогоднішній день одним із головних за-
вдань, яке стоїть перед керівництвом і фізкуль-
турною громадою міста є виховання здорового
підростаючого покоління, створення необхідних
умов для організації фізкультурно-масової та
спортивної роботи, досягнення високих резуль-
татів спортсменів міста на змаганнях.
Лише спільними зусиллями спортивної громади

при всебічній підтримці органів місцевого само-
врядування вдасться досягти значних позитив-
них зрушень у реалізації стратегії розвитку
галузі фізичної культури та спорту.

Фінансування соціальних програм і спорту на
сьогодні у місці є недостатніми. Аби покращити
існуючий стан речей, було вирішено збільшити
фінансування спортивних заходів. 

На одній із нарад,  яку провів  заступник місь-
кого голови Юрій Вахоцький, був представлений
спортивний актив міста  — директор спортивної

школи, директор шепетівського міського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,
вчителі фізичної культури і спорту, шепетівські
спортсмени, відповідальні за розвиток спорту
від управління освіти та виконкому, прихиль-
ники здорового способу життя, всього близько
100 чоловік.  
Відбулася відверта розмова щодо заохочення

дітей, спортивних тренерів відповідно до їх
спортивних результатів, збільшення преміаль-
ного фонду міського голови для педагогів. Об-
говорили також питання щодо забезпечення
спортивним інвентарем, підсилення матері-
ально-технічної бази спортивних секцій міста,
поліпшення фінансування спортивних заходів,
які проходять за підтримки міськвиконкому.

Головним досягненням зустрічі стало збіль-
шення видатків на спорт з 40 до 80 тисяч гри-
вень .

Також було збільшено розмір Премії міського
голови для призерів спортивних змагань. Пре-
мією міського голови за високі досягнення у
спорті цьогоріч був нагороджений 21 учень ди-
тячо-юнацької спортивної школи, на що з місь-
кого бюджету було виділено 4 200 тис. гривень.
Усіх активних учасників було нагороджено на
святі «Останнього дзвоника».



Площа перед автовокзалом завжди викли-
кала жах. Адже, вона була у надто плачев-
ному стані, зокрема, мала велику кількість

ям, які перешкоджали безпечному руху авто-
транспорту та комфортній висадці пасажирів. З
метою усунення цих незручностей у травні цього
року було проведено капітальний ремонт перед
автовокзалом. 
Незважаючи на те, що ця подія приємна для гід-

ного життя у нашому місті, фактичний стан справ
був далеко не ідеальний. Під час обстеження ходу
виконання ремонтних робіт, в.о. міського голови,
секретар міської ради Михайло Полодюк та пер-

ший заступник міського голови Володимир Ви-
хівський висловили виконавцям робіт незадово-
лення щодо якості покладеного асфальту. В
багатьох місцях були тріщини, нерівності та інші
дефекти.

Керівництво міської ради дало вказівку не під-
писувати акти виконаних робіт та не оплачувати
їх виконання до повного усунення цих недоліків.
У зв’язку з цим, за ініціативи Михайла  Полодюка

на позачергове засідання виконавчого комітету 12
травня ц.р., були викликані: виконавець робіт по
капітальному ремонту привокзальної площі, керів-
ник приватного підприємства МВМ-13 та інспектор

з технічного нагляду, аби фахово та оперативно
розглянути й усунути виявлені недоліки.
Під час зустрічі члени виконкому обговорили пи-

тання якості асфальтування площі перед автовок-
залом, проспекту Миру, а також ефективність
контролю виконаних робіт працівниками інспекції
технічного нагляду. Виконавцям робіт висловили
незадоволення щодо якості покладеного ас-
фальту. Член виконкому Михайло Верхогляд у
своєму виступі зазначив, що в багатьох місцях
були тріщини, нерівності, дефекти, що не відпові-
дає будівельним нормам. 
Керівник приватного підприємства МВМ-13 Врам

Мовсісян доповів про проведені ремонтні роботи. 
Після доповіді керівника підприємства МВМ-13 та
ПП, що здійснює технічний нагляд Анатолія Бучка,
члени виконавчого комітету міської ради рекомен-
дували в.о міського голови, секретарю міської
ради Михайлу Полодюку створити тимчасову ко-
місію для контролю якості ремонтних робіт на до-
рогах міста із залученням фахівців, членів
виконавчого комітету, депутатів міської ради.

На сьогодні дану комісію вже створено і вона
розпочала свою роботу за контролем ремонту
доріг.

*****
Завдяки надходженню коштів з обласного бюд-

жету, ремонт вулиць Шепетівки не обмежиться
лише площою перед автостанцією і проспектом
Миру. Члени виконкому затвердили перелік об’єк-
тів фінансування у 2014 році за рахунок субвенції
з Державного бюджету на будівництво, рекон-
струкцію, ремонт і утримання вулиць, міста. За-
плановано капітальний ремонт вулиці Шешукова
та поточний ремонт Старокостянтинівського
шосе, вулиць Гагаріна, Котовського, Карла
Маркса, Валі Котика, 400-річчя Шепетівки. 

Слід відмітити, що вже провели частковий по-
точний ремонт  вулиць Карла Маркса, Островсь-
кого, Валі Котика, П’яскорського, Старокостян-
тинівського шосе, загальна площа асфальтування
доріг склала 319 м.кв. 

Окрім цього, на міському кладовищі проведено
підсипку щебенем дороги та встановлено 10 сек-
цій нової огорожі. 
Слід зауважити, що нове керівництво знає, яких

впорядкувань потребують дороги, що розташо-
вані у приватному секторі. Там, крім грейдеру-
вання, потрібно провести підсипку і водовід-
ведення. Ситуація може змінитися після того, як
до кінця червня відремонтують єдиний грейдер у
місті і запрацює Шепетівський “Гранкар’єр”.
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Одним із пріоритетів для Михайла Полодюка є
організація прозорого суспільства.  
Розвиток громадянського суспільства, залучення

громадськості до процесу вирішення питань міс-
цевого значення є у пріоритетах діяльності вико-
навчого комітету міської ради. З цією метою при
Шепетівській міській раді та її виконавчому комі-
теті, відповідно до розпорядження в.о. міського
голови, створено колегіальний дорадчий орган із
представників інститутів громадянського суспіль-
ства – Громадську раду.
Рада формувалася на основі заявок. До її складу

ввійшло 30 представників громадських об’єднань,
профспілкових організацій, осередків, політичних
партій та релігійних конфесій. 

З метою детального вивчення стану справ у різ-

них сферах суспільного життя міста та надання
пропозицій виконкому для вирішення проблем-
них питань, що турбують шепетівчан, у Громад-
ській раді утворено шість комісій.
Члени Громадської ради для належної організа-

ції діяльності дорадчого органу, утворили прав-
ління, до якого увійшли: голова ради - Анатолій
Остапенко, його заступники: Ольга Єсіпова,
Петро Береза, голови комісій: Валентина Пасіч-
ник, Олександр Діхтярук, Павло Спеціальний,
Ігор Карчевський, Галина Василик, Віталій Гуме-
нюк і члени громадської ради Галина Веселкова
та Ірина Сидоренко.

Учасники Громадської ради, в ході засідання,
сформували та затвердили план роботи на 2014
рік.

Створено Громадську раду 
при виконавчому комітеті міської ради

Звіт в.о міського голови

Ситуація, що склалася в Україні, загроза ціліс-
ності й економічній стабільності держави вима-
гає економії ресурсів та видатків з Державного
та місцевого бюджетів. З метою скорочення ви-

датків та для раціонального використання кош-
тів з міського бюджету, міська рада на черговій
сесії, яка відбулася 24 квітня цього року при-
йняла рішення щодо передачі автомобілів із ба-
лансу міської ради. 

Один автомобіль виконавчого комітету пере-
дано на баланс міжшкільного навчально-вироб-
ничого комбінату управління освіти, щоб нав-
чати дітей водійської справи, інший — для по-
треб Шепетівського комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства. 

Це рішення дозволить скоротити витрати з
міського бюджету на суму близько 100 тисяч
гривень на рік. 

Таким чином, для обслуговування виконав-
чого комітету Шепетівської міської ради зали-
шено лише два автомобілі.

Міськрада відмовилась від використання
двох службових автомобілів

28 травня в.о. міського голови, секретар місь-
кої ради Михайло Полодюк, перший заступник
міського голови Володимир Вихівський, керую-
чий справами міськвиконкому Галина Ост-
ровська провели зустріч із жителями кварталу
№ 22 (район школи-гімназії), який очолює Га-
лина Кравчук. На зустрічі були присутні пред-
ставники адміністративно-комунальної інспекції,
Шепетівського ремонтного-експлуатаційного
підприємства, дільничний інспектор Сергій Па-
насюк.

Жителі вулиць Кузнєчна, Кузнєцова, 40-річчя
Жовтня, Громової, провулки 40-річчя Жовтня,
Спортивний розповіли керівництву міської ради
про проблеми кварталу. Зокрема, вони зверну-
лися до Михайла Полодюка з проханням допо-
могти: скосити траву на занедбаній земельній
ділянці по вулиці Кузнєчній 64, облаштувати дві
криниці, встановити 3 чавунні труби в стічну ка-
наву під дорогою, провести грейдерування ву-
лиць і провулків, посприяти їх освітленню.

Після жвавого обговорення, очільник міста по-
обіцяв найближчим часом розв’язати проблеми
мешканців квартального комітету, а хід їх
розв’язання взяв на особистий контроль.
Того ж дня заступник міського голови Володи-

мир Вихівський провів нараду з керівниками ко-
мунальних підприємств, на якій дав доручення
вжити заходів щодо вирішення наболілих пи-
тань життєдіяльності міста.
Вже до вечора трава на закинутій земельній ді-

лянці була скошена, а на наступний день виве-
зене сміття. Подано запити до держреєстру для
встановлення власників двох занедбаних зе-
мельних ділянок. Після цього до них буде засто-
совано заходи впливу для проведення їх ділянок
до норм. 
Планується замінити дашки на двох криницях. 

На знімку: під час зустрічі з жителями
кварталу № 22 (за школою-гімназією).

Виїзне засідання — оперативне 
вирішення проблем громади

Минулого місяця виконавчим комітетом Шепе-
тівської міської ради було запроваджено нові та-
рифи за проїзд у громадському транспорті — дві
гривні п’ятдесят копійок по місту і три гривні  до
села Судилків. 
Подібна ситуація склалася не тільки в Шепетівці,

а й практично у всіх містах України. Так, відне-
давна вартість проїзду підвищилась у сусідніх мі-
стах — Хмельницькому, Славуті, Старокостянти-
нові, а у Новоград-Волинському вартість проїзду
становить 3 гривні, хоча середня протяжність
маршруту є меншою ніж у нашому місті. 

Міська влада змушена була піти на такий непо-
пулярний крок, передусім через постійне підви-
щення цін на пальне та запчастини, що прив'язані
до курсу долара. Вартість літра дизпалива на сьо-
годні вже перевищила 14 гривень. Виручка з
маршруту не компенсує витрат на пальне, зар-
плати й ремонт машин. А про оновлення автобусів
навіть мови немає. 

Підвищення тарифу дасть можливість підприєм-
цям позбутися збитковості в роботі. Без збіль-
шення вартості проїзду, автобуси взагалі могли не
вийти на маршрут.

Власники автотранспортних підприємств за-
значили, що вони купують дизпаливо не за гур-
товими цінами, а на звичайних заправках. У
багатьох навіть існують борги, в тому числі за
пальне та запчастини. А ще відмітили, що навіть

у тарифі 2,5 гривні немає складової розвитку. 
Для збереження мережі автоперевезень пасажи-

рів Шепетівки, міській владі довелося шукати ком-
проміс, який влаштував би всі сторони.

Останнє обстеження пасажиропотоку показало,
що за день транспорт міської мережі перевозить
близько п’ятнадцяти тисяч громадян, серед яких
більше шести тисяч пільговиків. А держава від-
шкодовує перевізникам усього 15-20 відсотків  від
запланованих відшкодувань за пільгові переве-
зення. Тому закономірно, що перевізники незадо-
воленні, а міська влада змушена шукати вихід зі
скрутного становища.

Якби держава монетизувала пільги громадянам
і надавала пільговикам адресну допомогу, то це б
вирішило майже усі проблемні питання з надан-
ням пільг.

На останній сесії міської ради депутати напра-
вили звернення у Верховну Раду України щодо
зміни механізму надання пільг, тобто, щоб вони
були адресними і призначалися кожному пільго-
вику. Це допомогло б вирішити багато проблем,
зокрема, і найболючішу — забезпечення пільгових
перевезень пасажирів.

Сподіваємося жителі міста з розумінням постав-
ляться до рішення, яке викликане економічною
ситуацією в нашій державі. Адже, якщо залишити
попередню вартість проїзду у громадському
транспорті, то міські перевезення взагалі можуть
зупинитися.

Підвищення вартості проїзду в міському 
транспорті — вимушена необхідність

Район нашого міста «Сонячний» уже багато років
зовсім не привертав належної уваги влади, яка
спостерігала за його існуванням лише на папері.
Одне з болючих питань «Сонячного» – дороги,

адже вони грунтові, і коли виникають нагальні по-
треби прибути швидкій чи пожежному автомо-
білю, проїхати неможливо.
У березні відбувся прийом громадян, на якому

в.о. міського голови Михайло Полодюк мав змогу
вислухати проблеми і прохання жителів масиву.
Зокрема, було розглянуте питання щодо доріг у
районі «Сонячний», стан яких у цей період доволі
плачевний.  
Реакція місцевої влади була оперативною. Від-

разу після прийому жителів Михайло Іванович із
першим заступником Володимиром Вихівським,
директором комунального підприємства «Шепе-
тівське ремонтно-експлуатаційне підприємство»

Юрієм Шайногою  прибули на місце, щоб переко-
натись у серйозності поставлених питань та вив-
чити можливість їх вирішення. 

Під час зустрічі з в.о міського голови жителі мік-
рорайону, зауважили, що за 14 років їхнього про-
живання у цьому районі, жоден міський голова не
приїздив особисто. Хоча усі проблеми неоднора-
зово аналізувались на засіданнях міської ради по-
передніми керівниками.

Керівництвом міської влади було прийняте рі-
шення прокопати рів для стоку вод, а також про-
вести грейдерування вулиці та підсипку вулиці
Довженка. 

На сьогодні вже розпочато завезення будівель-
ного сміття для ремонтних робіт, прокопано стічні
канави по вулиці Чайковського, вивезено сто тонн
щебеню.

Розв’язання проблем жителів масиву 
«Сонячний» — на контролі у керівництва міста

Ремонт доріг – одне з важливих завдань міської влади 
Однією із найболючіших проблем Шепетівки є стан доріг. І це не дивно, адже через не-
достатнє фінансування впродовж багатьох років ремонт автошляхів здійснювався да-
леко не в повному обсязі та не кращої якості. Питання ж про те, щоб якусь із вулиць
повністю перестелити асфальтобетоном тривалий час звучало, як риторичне… У ре-
зультаті  на центральних дорогах міста утворилася значна ямковість, яка згодом почала
переростати в бездоріжжя.  Ситуація, яка склалася з дорогами нашого міста справді ви-
кликає невдоволення і в органів влади, і у населення. Тому питання їхньої якості не
може бути другорядним. Влада повинна подбати як про основні дорожні артерії міста,
так і про пересічні вулиці. Зараз ми стали свідками позитивних змін у державі, тож  ре-
форми повинні реалізовуватись і в нашому місті. Дещо вже зроблено, чимало – на стадії
реалізації, а щось чекає своєї черги, – розповідає в.о міського голови Михайло Полодюк.    

Зруйнована корупційна схема, за якою недоб-
росовісні підприємці могли тривалий час не
сплачувати за надані містом земельні ділянки
після прийняття рішення міської ради, підписання
договору та реєстрації в держреєстрі.

На сьогодні створено механізм, відповідно до
якого,  після прийняття рішення сесії про виді-
лення земельної ділянки в оренду, податок на
землю починає нараховуватись протягом кількох
тижнів.

Зруйнована корупційна схема


