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ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол позачергової десятої сесії міської ради сьомого скликання  

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік  
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Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 28 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бібик Віталій Володимирович 

3.  Білоус Інна Василівна 

4.  Гланц Віталій Аркадійович 

5.  Гричановський Анатолій Миколайович 

6.  Гужва Сергій Вікторович 

7.  Демеха Наталія Іванівна 

8.  Євсейчик Сергій Леонідович 

9.  Завгородній Сергій Іванович 

10.  Клименко Іван Григорович 

11.  Кондратьєв Євген Олексійович 

12.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

13.  Льовшин Наталя Олександрівна 

14.  Максименко Олександр Михайлович 

15.  Марченко Юрій Миколайович 

16.  Могиленко Павло Арвитович 

17.  Назаренко Ігор Михайлович 

18.  Огрохін Іван Миколайович 

19.  Пащенко Інна Олексіївна 

20.  Позовний Олександр Миколайович 

21.  Поляков Анатолій Миколайович 

22.  Романенко Наталія Андріївна 

23.  Сахно Олександр Олександрович 

24.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

25.  Толордава Леван Гівієвич 

26.  Ульянченко Оксана Федорівна 

27.  Юрченко Олександр Володимирович 

28.  Яременко Володимир Романович 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Бейгул Ігор Станіславович 

2.  Дубовик Любов Іванівна 

3.  Кирій Олександр Вікторович 

4.  Кравченко Дмитро Миколайович 

5.  Омельченко Тарас Павлович 

6.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

7.  Талала Сергій  Миколайович 

8.  Тягній Сергій Миколайович 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Биркун 

Микола Борисович 

депутат Сумської обласної ради 

2.  Дубина 

Юрій Григорович 

старший співробітник Конотопського 

відділу управління служби безпеки 

України по Сумській області 

3.  Заїка 

Костянтин Володимирович 

т.в.о. першого заступника начальника 

Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Сумській області 

4.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

5.  Міщенко 

Тетяна Олексіївна 

директор КП «Муніципалітет» 

6.  Наталич 

Андрій Андрійович 

перший заступник керівника 

Конотопської місцевої прокуратури                       

7.  Панченко 

Інна Анатоліївна 

завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

8.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального 

захисту населення Конотопської міської 

ради 

9.  Самусь 

Анна Іванівна 

спеціаліст І категорії сектору юридичної 

роботи міської ради                       

10.  Чеботарьов 

Юрій Юрійович 

в.о. начальника Конотопської ОДПІ                       

11.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

12.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

13.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та 

громадськості м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 10 сесії міської ради 7 скликання 

 

21 квітня 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

позачергової 10 сесії міської ради 7 скликання 

 

21 квітня 2016 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

- до 15 хвилин 

 

 

 

Секретаріат сесії: 

Сахно Олександр Олександрович, голова секретаріату; 

Марченко Юрій Миколайович; 

Могиленко Павло Арвитович. 

 

Редакційна комісія: 

Максименко Олександр Михайлович, голова редакційної комісії; 

Толордава Леван Гівієвич. 
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В ПРЕЗИДІЇ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю. 

Секретар міської ради Багрянцева О.Ю. 

 

Веде засідання Семеніхін А.Ю. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 28. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу позачергової 10 сесії.  

Хто за те,  щоб позачергову 10 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    29. 

Сесія оголошується відкритою. 

 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Прошу сідати. 

На сесії присутні: перший заступник керівника Конотопської місцевої 

прокуратури  – Наталич Андрій Андрійович, старший співробітник 

Конотопського відділу СБУ – Дубина Юрій Григорович, в.о. начальника 

Конотопської ОДПІ – Чеботарьов Юрій Юрійович, т.в.о. першого заступника 

начальника Конотопського відділу поліції – Заїка Костянтин Володимирович, 

депутат Сумської обласної ради – Биркун Микола Борисович, керівники 

відділів та управлінь міської ради, представники засобів масової інформації, 

представники громадськості. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

У зв’язку з поіменним голосуванням, є пропозиція до складу 

секретаріату обрати трьох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Марченка Юрія Миколайовича; 

Могиленка Павла Арвитовича; 

Сахна Олександра Олександровича. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    29. 



 

 

7 

 

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Марченка Юрія Миколайовича; 

Могиленка Павла Арвитовича; 

Сахна Олександра Олександровича. 

Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Толордаву Левана Гівієвича; 

Максименка Олександра Михайловича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Толордаву Левана Гівієвича; 

Максименка Олександра Михайловича. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Сахна Олександра Олександровича. 

 Головою редакційної комісії обрано Максименка Олександра 

Михайловича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

позачергової 10 сесії. Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень 

вам роздані. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного позачергової 

десятої сесії, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 29. 

Порядок денний позачергової десятої сесії затверджений. 

 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи позачергової десятої сесії, 

прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 29. 

Регламент позачергової десятої сесії затверджено. 



 

 

8 

 

Порядок денний позачергової 10 сесії міської ради 7 скликання 

№ Назва рішення 

1 Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Є пропозиція запитання до доповідачів та виступаючих подавати у 

письмовій формі через секретаріат сесії. 

Прошу також записуватися н а виступ з обговорюваного питання через 

секретаріат сесії. 

 

 1.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Доброго дня шановні депутати! Необхідність прийняття даного 

рішення викликано тим, що в облдержадміністрації пройшов конкурс, відбір 

проектів до державного фонду регіонального розвитку і перемогли 3 наші 

проекти, 3 вулиці, але ми раніше передбачали 700 тис.грн. на інші об’єкти. 

Тобто, цим рішенням ми вносимо зміни - там, де було 700 тис.грн. 

направлено на управління економіки, ми забираємо 369 тис.грн. і 

направляємо на ті 3 дороги, які стали переможцями – це капітальний ремонт 

дороги по вулиці Паризької Комуни, капітальний ремонт дороги по вулиці 

Євгенія Бірюкова та капітальний ремонт дороги по вулиці Робітничо-

Селянській і співфінансування 10%. Ми вчора на попередньому погодженні 

розглядали це питання, заступник міського голови попереджував, що 

можливо будуть зміни у фінансуванні і дійсно, вчора була більша сума – 690 

тис.грн. нам пропонувалося для співфінансування, а зараз досягли 

домовленості, що ця сума буде меншою, на кожну вулицю 10%. Загальна 

вартість дороги по вулиці Паризької Комуни 1 млн.490 тис.грн. і 

співфінансування передбачається  в цьому рішенні 149 тис.грн. Вартість 

дороги по вулиці Євгенія Бірюкова 1 млн. 100 тис.грн., співфінансування 110 

тис.грн. Вартість дороги по вулиці Робітничо-Селянській 1 млн. 100 тис.грн., 

співфінансування 110 тис.грн. Тобто цим рішенням ми забираємо із 700 

тис.грн., які були направлені управлінню економіки і додаємо УЖКГ 369 

тис.грн. 

Прошу підтримати даний проект рішення. Дане рішення буде 

направлено із пакетом документів в Міністерство регіонального розвитку для 

подальшого просування проектів, які перемогли. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 
 Питання розглядалося вчора на бюджетній комісії в розширеному 

форматі, комісія прийняла рішення винести на розгляд сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! В кого є зауваження щодо ведення сесії? Немає. 

В кого будуть доповнення, заяви?  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Пані Інна Пащенко! Скажіть кілька слів по проекту. 

 

Пащенко І.О.: 

Мінрегіон вже погодив нам 300 млн.грн. позики на 30 років, 8 років -

кредитні канікули і ці 8 років ми не сплачуємо ні тіло кредиту, ні відсотки. І 

тому, щоб нам в березні місяці отримати фінансування нам потрібно 

підготувати ТЕО, тому що ми готові вже освоювати ці кошти в березні 

місяці. Тому на чергову сесію, я думаю, буде винесено рішення про те, щоб 

виділити кошти на це ТЕО в розмірі 170 тис.грн. 

 

Огрохін І.М.: 

Я дуже прошу уважно розглянути це питання і підготувати 

інформаційний документ, щоб було соціальне, економічне, фінансове 

обґрунтування. Тому що декілька сесій, декілька років це питання йде і щоб 

не було в черговий раз, що ми виділимо кошти і потім положимо все це на 

полочку, де воно буде лежати. Ті напрацювання, які були раніше і те, що 

буде сьогодні, щоб фінансові канікули, тіло кредиту розписати, як все буде 

проходити, щоб населення міста Конотоп про це знало. 

 

Пащенко І.О.: 

Ми сьогодні зранку телефонували в Мінрегіон, щоб нам надали 

офіційний документ. 

 



 

 

10 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я прошу кожного депутата поставитися до цього питання дуже 

серйозно, тому що у нас фактично відсутня станція аерації, у нас її немає, є 

відстійники… 

 

Пащенко І.О.: 

У нас найскладніша ситуація по всій Україні, їздили фахівці і кажуть, 

що такого немає в жодному місті, щоб кілька років не працювали очисні. Я 

думаю, що це був би наш великий здобуток, якщо ці кошти дійсно освоїти, 

побудувати нові очисні, замінити систему водовідведення і так далі. Це було 

б дуже добре для міста. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Другим питанням я хотів би зазначити, що на наступній сесії 28 квітня 

у нас буде присутній голова військово-цивільної адміністрації міста 

Красногорівка з метою укладання договору про міста-побратими. 

 

Пащенко І.О.: 

Зазначила, що 23 квітня у великій залі міськвиконкому буде 

організовано зустріч мешканців усіх багатоповерхівок, щоб визначитися з 

долею будинків після 1 липня. Тема зустрічі: «Навчально-практичне 

управління багатоквартирними житловими будинками сьогодні та після 1 

липня». На дану зустріч запрошені практики з м.Тернопіль та м.Львів. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Всі питання, винесені на розгляд позачергової 10 сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою.  

 

(виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


