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ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол третьої сесії міської ради сьомого скликання 2 

2.  Про міський бюджет на 2016 рік 63 

3.  Про затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2016 рік 
90 

4.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 161 

5.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

166 

6.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

168 

7.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 
177 

8.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

179 

9.  Про продаж у власність земельної ділянки 181 

10.  Про внесення змін у рішення міської ради від 30.09.2015 (6 скликання 

67 сесія) та   затвердження передавального акту  Державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці»   

182 

11.  Про виключення об’єктів з переліку на продаж майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою 
196 

12.  Про підготовку доріг міста, де здійснюється рух маршрутного 

автотранспорту до зимового періоду 
197 

13.  Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення 

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

у м.Конотоп на 2016-2017 роки 

199 

14.  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» 

на 2015-2016 роки» 

212 

15.  Про затвердження кошторису видатків міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2015 рік 
213 

16.  Про затвердження Програми «Підтримка діяльності Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-

2020 роки» 

215 

17.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

міських, обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних 

закладів на 2015-2016 роки 

226 

18.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2016 рік 233 

19.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2016 рік 
244 

20.  Про внесення змін до міської Програми з реалізації  Конвенції ООН 

про права дитини на 2014-2016 роки 
253 

21.  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 255 
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громадського суспільства» на 2016 рік 

22.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік 
265 

23.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності 

на 2016 рік 

278 

24.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
288 

25.  Про структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого 

комітету, відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів 

ради, виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради 

289 

26.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту 

на 2007-2015 роки 
293 

27.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 295 

28.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 317 

29.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2016 року 318 

30.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2015 рік» (6 скликання, 57 сесія) 

327 
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Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 31 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бейгул Ігор Станіславович 

3.  Бібик Віталій Володимирович 

4.  Білоус Інна Василівна 

5.  Гланц Віталій Аркадійович 

6.  Гричановський Анатолій Миколайович 

7.  Демеха Наталія Іванівна 

8.  Дубовик Любов Іванівна 

9.  Євсейчик Сергій Леонідович 

10.  Завгородній Сергій Іванович 

11.  Кирій Олександр Вікторович 

12.  Клименко Іван Григорович 

13.  Кондратьєв Євген Олексійович 

14.  Кравченко Дмитро Миколайович 

15.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

16.  Льовшин Наталя Олександрівна 

17.  Максименко Олександр Михайлович 

18.  Марченко Юрій Миколайович 

19.  Могиленко Павло Арвитович 

20.  Назаренко Ігор Михайлович 

21.  Огрохін Іван Миколайович 

22.  Омельченко Тарас Павлович 

23.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

24.  Пащенко Інна Олексіївна 

25.  Поляков Анатолій Миколайович 

26.  Романенко Наталія Андріївна 

27.  Сахно Олександр Олександрович 

28.  Талала Сергій  Миколайович 

29.  Толордава Леван Гівієвич 

30.  Тягній Сергій Миколайович 

31.  Ульянченко Оксана Федорівна 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Гужва Сергій Вікторович 

2.  Позовний Олександр Миколайович 

3.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

4.  Юрченко Олександр Володимирович 

5.  Яременко Володимир Романович 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Беспала 

Ольга Віталіївна 

начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

2.  Биркун 

Микола Борисович 

депутат Сумської обласної ради 

3.  Білоус 

Інна Григорівна 

начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

4.  Болгова 

Ірина Миколаївна 

начальник архівного відділу міської ради 

5.  Вірстюк 

Олена Петрівна 

начальник Конотопського управління 

Державної казначейської служби України 

6.  Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

7.  Дем’яненко 

Алла Олександрівна 

начальник служби міської ради у справах 

дітей 

8.  Демеха 

Сергій Васильович 

депутат Сумської обласної ради 

9.  Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської 

міської ради 

10.  Жуков 

Олег Васильович 

член виконкому 

11.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

начальник загального відділу міської ради 

12.  Качура 

Ольга Олегівна  

начальник відділу міської ради у справах 

молоді та спорту 

13.  Комар 

Ірина Ігорівна 

директор центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

14.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

15.  Марищенко 

Тетяна Олександрівна 

начальник ЦНАП 

16.  Матвієнко 

Володимир Миколайович 

Підлипненський сільський голова                       

17.  Мусієнко 

Сергій Володимирович 

начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

18.  Ніколаєнко 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу контролю міської ради 

19.  Ноєвий 

Юрій Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

20.  П’явка  

Володимир Борисович 

 

завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 
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21.  Павлоградський 

Олександр Миколайович 

начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців  

22.  Панов 

Микола Іванович 

в.о. начальника Конотопського 

міськвідділу поліції 

23.  Примак 

Ян Петрович 

начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

24.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

25.  Русіна 

Ірина Володимирівна 

завідувач сектору юридичної роботи 

міської ради 

26.  Сегида 

Сергій Миколайович 

Конотопський міський прокурор                       

27.  Холодьон 

Сергій Іванович 

начальник відділу архітектури та 

містобудування Конотопської міської ради 

28.  Чеботарьов 

Юрій Юрійович 

в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ 

ДФС у Сумській області                       

29.  Шинкаренко 

Олена Володимирівна 

начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

30.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

31.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

32.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та громадськості 

м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 3 сесії міської ради 7 скликання 
 

23 грудня 2015 року 

№ Назва рішення 

1.  Про міський бюджет на 2016 рік 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

 

2.  Про затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2016 рік 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

4.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

6.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

7.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
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Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

8.  Про продаж у власність земельної ділянки 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

9.  Про внесення змін у рішення міської ради від 30.09.2015 (6 скликання 67 

сесія) та   затвердження передавального акту  Державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці»   

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

 

10.  Про виключення об’єктів з переліку на продаж майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

 

11.  Про підготовку доріг міста, де здійснюється рух маршрутного 

автотранспорту до зимового періоду 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

12.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

13.  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 
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господарства Конотопської міської ради 

 

14.  Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення 

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

м.Конотоп на 2016-2017 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

15.  Про затвердження Програми «Підтримка діяльності Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 

роки» 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Комар І.І., директор Конотопського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

16.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки міських, 

обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних закладів на 

2015-2016 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

 

17.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2016 рік 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

 

18.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2016 рік 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

 

19.  Про внесення змін до міської Програми з реалізації  Конвенції ООН про 

права дитини на 2014-2016 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Дем’яненко А.О., начальник служби міської ради у справах дітей 

 

20.  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

П’явка В.Б., завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої 
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політики 

 

21.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

22.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

23.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

24.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2015 роки 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

 

25.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2015 рік» (6 скликання, 57 сесія) 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

 

27.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

28.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2016 року 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 
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29.  Про перейменування села Комсомольська Комуна   

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

3 сесії міської ради 7 скликання 
 

23 грудня 2015 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: 

Ульянченко Оксана Федорівна, голова секретаріату; 

Бейгул Ігор Станіславович. 

 

Редакційна комісія: 

Кондратьєв Євген Олексійович, голова редакційної комісії; 

Пащенко Інна Олексіївна. 
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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 31. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу 3 сесії.  

Хто за те,  щоб 3 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    32. 

Сесія оголошується відкритою. 
 

(виконується Державний  Гімн України) 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Прошу сідати. 

На сесії присутні:  Конотопський міськрайонний прокурор – Сегида 

Сергій Миколайович, в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у 

Сумській області - Чеботарьов Юрій Юрійович, в.о.начальника 

Конотопського міськвідділу поліції – Панов Микола Іванович, депутати 

Сумської обласної ради – Демеха Сергій Васильович та Биркун Микола 

Борисович, заступники міського голови, керівники відділів та управлінь 

міської ради, представники засобів масової інформації та представники 

громадськості. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

Є пропозиція до складу секретаріату обрати двох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Ульянченко Оксану Федорівну; 

Бейгула Ігоря Станіславовича. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    32.  

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Ульянченко Оксану Федорівну; 

Бейгула Ігоря Станіславовича. 
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Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Кондратьєва Євгена Олексійовича; 

Пащенко Інну Олексіївну. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Кондратьєва Євгена Олексійовича; 

Пащенко Інну Олексіївну. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Ульянченко Оксану Федорівну. 

 Головою редакційної комісії обрано Кондратьєва Євгена Олексійовича. 

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 3 сесії. 

Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень вам роздані. 

 

Омельченко Т.П.: 

Відповідно до статті 30 Регламенту Конотопської міської ради          

7 скликання, запропонував включити до порядку денного проект рішення 

«Про скасування рішення міської ради від 01.12.2015 «Про перейменування 

вулиць». Після обговорення депутати вирішили голосувати за включення 

даного питання до порядку денного. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про структуру, 

чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету, відділів по 

забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, виконкому, 

самостійних відділів, управлінь міської ради». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного третьої сесії дане 

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Питання включено. 
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Є пропозиція включити до порядку денного проект рішення, який 

запропонований Омельченком Тарасом Павловичем - «Про скасування 

рішення міської ради від 01.12.2015 «Про перейменування вулиць». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного третьої сесії дане 

питання, прошу голосувати: 

За? Проти? Утримався? 

За 20. 

Проти 9. 

Утримались 3. 

Питання включено. 

 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про 

внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2015-2016 роки». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного третьої сесії дане 

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Питання включено. 

 

Також надійшла пропозиція доповнити порядок денний питанням 

«Про затвердження кошторису видатків міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2015 рік». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного третьої сесії дане 

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Питання включено. 

 

Також до сесії надійшов депутатський запит депутата Льовшин 

Наталі Олександрівни. 

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 

регламенту міської ради депутатський запит – це підтримана міською радою 

вимога депутата міської ради. Запит підлягає включенню до порядку денного 

пленарного засідання міської ради, якщо за нього проголосує не менше 

третини присутніх на засіданні міської ради депутатів. 

Слово для оголошення депутатського запиту надається депутату 

міської ради Льовшин Наталі Олександрівні. 
 

(Льовшин Н.І. зачитала запит) 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб підтримати депутатський запит Льовшин Наталі 

Олександрівни, прошу голосувати: 
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За?   Проти?    Утримався? 

За 32.  

Депутатський запит підтримано. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного третьої сесії в 

цілому, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 32. 

Порядок денний третьої сесії затверджений. 

 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи третьої сесії, прошу 

голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32.  

Регламент третьої сесії затверджено. 

 

Порядок денний 3 сесії міської ради 7 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Про міський бюджет на 2016 рік 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

 

2.  Про затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2016 рік 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

4.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 
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виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

6.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

7.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

8.  Про продаж у власність земельної ділянки 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

9.  Про внесення змін у рішення міської ради від 30.09.2015 (6 скликання 67 

сесія) та   затвердження передавального акту  Державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці»   

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

 

10.  Про виключення об’єктів з переліку на продаж майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

 

11.  Про підготовку доріг міста, де здійснюється рух маршрутного 

автотранспорту до зимового періоду 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 
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господарства Конотопської міської ради 

 

12.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

13.  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

14.  Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення 

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

м.Конотоп на 2016-2017 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

15.  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2015-2016 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

16.  Про затвердження кошторису видатків міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2015 рік 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

 

17.  Про затвердження Програми «Підтримка діяльності Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 

роки» 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 
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Комар І.І., директор Конотопського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

18.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки міських, 

обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних закладів на 

2015-2016 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

 

19.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2016 рік 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

 

20.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2016 рік 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

 

21.  Про внесення змін до міської Програми з реалізації  Конвенції ООН про 

права дитини на 2014-2016 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Дем’яненко А.О., начальник служби міської ради у справах дітей 

 

22.  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

П’явка В.Б., завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої 

політики 

 

23.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

24.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 
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25.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

26.  Про структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету, 

відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, виконкому, 

самостійних відділів, управлінь міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

27.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2015 роки 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

 

28.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2015 рік» (6 скликання, 57 сесія) 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

 

30.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

 

31.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2016 року 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

32.  Про перейменування села Комсомольська Комуна   

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 
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33.  Про скасування рішення міської ради від 01.12.2015 «Про перейменування 

вулиць 

 Омельченко Т.П., депутат 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 на виступ з обговорюваного питання через 

секретаріат сесії. 

 

В залі депутатів 29 депутатів (покинули сесійну залу до кінця сесії  

Бібик В.В. та Талала С.М.) 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Про міський бюджет на 2016 рік.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Шановний голово! Шановні депутати! До вашої уваги проект рішення 

«Про міський бюджет на 2016 рік». Хочу звернути вашу увагу, що проект 

міського бюджету, який наданий вам для розгляду, розрахований за 

показниками минулого року. Відповідно до статті 77 Бюджетного Кодексу 

України, міські ради приймають міські бюджети до 25 грудня, що передує 

плановому. У тому випадку, якщо до 1 грудня, що передує плановому, 

Верховною Радою України не затверджений Закон України про Державний 

бюджет на наступний рік, тобто на 2016 рік, то відповідна міська рада, при 

затвердженні міського бюджету, виходить з показників і трансфертів 

минулого року. Потім, після прийняття Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2016 рік», в двотижневий термін, ми з вами будемо 

повертатися до затвердження зміненого бюджету з урахуванням цих 

показників. Хочу звернути увагу на те, що запропонований проект бюджету 

на 2016 рік є тимчасовим, для того, щоб з 1 січня розпочати фінансування 

галузей, які фінансуються з міського бюджету. Даний проект рішення, всі 

розрахунки, були схвалені виконавчим комітетом міської ради, він був 

розміщений на сайті міської ради для надання пропозицій, був обговорений 

на всіх постійних комісіях міської ради та на загальних зборах депутатів. На 

комісіях було декілька зауважень, які розглянуті бюджетною комісією і були 

враховані при наданні пропозицій для затвердження бюджету. Я хочу 

озвучити вам ці пропозиції, які ми пропонуємо, вони роздані на окремому 

аркуші паперу. В першій частині рішення ми додамо посилання на статтю 77 

Закону, відповідно до зауваження та до пункту 18 внести наступну фразу: 

«Заборонити здійснювати видатки бюджету розвитку на капітальне 
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будівництво та реконструкцію, проведення капітальних видатків до набрання 

чинності Закону України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік» та 

прийняття відповідного рішення міською радою». Також була пропозиція 

внести зміни в пункт 15, тобто доопрацювати цей пункт і ми надаємо його в 

наступній редакції: додаємо «надати згоду в частині субвенцій з Державного 

та обласного бюджетів загального фонду з наступним затвердженням на сесії 

міської ради». Це всі зауваження, які були запропоновані майже всіма 

комісіями, повторно доопрацьовані бюджетною комісією, і ми пропонуємо 

прийняти дане рішення з урахуванням цих змін.  

 

Пащенко І.О.: 

Пропоную у ці зміни внести наступні слова «Заборонити здійснювати 

видатки основного фонду бюджету і бюджету розвитку на будівництво та 

реконструкцію», а далі все по тексту.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

На підставі? 

 

Пащенко І.О.: 

На підставі того, що ми не маємо обласного бюджету та 

загальнодержавного бюджету.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Попрохав пояснити пропозицію. 

 

Пащенко І.О.: 

Доповнити рішення пунктом 18: «Заборонити здійснювати видатки 

загального фонду та бюджету розвитку на будівництво та реконструкцію, 

проведення капітальних ремонтів та придбання предметів довгострокового 

користування до внесення змін до рішення після набрання чинності Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». 

 

Кошевецька В.П.: 

 Ви говорите, що із загального фонду тільки на капітальне будівництво.  

 

Пащенко І.О.: 

Так. 

 

Кошевецька В.П.: 

Інші видатки із загального фонду Ви на увазі не маєте? 

 

Пащенко І.О.: 

Так. 
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Кошевецька В.П.: 

Тобто, Ви маєте на увазі видатки із загального фонду на капітальне 

будівництво. Добре. Все зрозуміло. 

 

Дубовик Л.І.: 

Розкажіть більш детально, що мається на увазі? Які об’єкти? Що 

входить до загального фонду?  

 

Кошевецька В.П.: 

До загального фонду не входять об’єкти капітального будівництва. 

Вони виділені окремо.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я поясню всьому загалу. Справа в тому, я наприклад вчора був в 

області, і був присутній під час засідання депутатів обласної ради. Фракція 

«Всеукраїнське об’єднання Свобода» голосувала проти прийняття бюджету 

області. Чому? Тому що там є цілий ряд порушень, бюджет не обговорювався 

на бюджетній комісії, фактично, його принесли за 15 хвилин до сесії і 

голосувати за той бюджет, який пропонує нам Блок Петра Порошенка, дуже 

складно. В тому проекті бюджету, практично, жодної статті видатків немає 

по м.Конотоп. Всі райони є, все є, а по Конотопу, практично, нічого немає. 

Тому фракція «Всеукраїнське об’єднання Свобода», вчора, фактично, 

заблокувала голосування за обласний бюджет і голосування за бюджет 

перенесено на 25 число. Згідно Закону ми повинні прийняти бюджет до 25 

числа. Цей проект бюджету, який зараз вам представлений, це є суто 

технічний проект бюджету. Технічний! Тому що у нас зараз немає 

розрахунків, ми не можемо, поки що, чітко розрахувати, що і як у нас 

повинно бути. Ми не знаємо, наприклад, скільки ми отримаємо субвенції з 

державного бюджету на медицину і освіту, ми цього не знаємо і фінансувати 

якісь видатки по незахищеним статтям бюджету ми не можемо, не закривши 

захищені статті бюджету. Але в той же самий момент, товариство, у нас є 

такі питання, які суттєво, в фінансовому плані, не впливають на бюджет 

міста і на покриття можливих видатків на захищені статті бюджету. Я вам 

назву два моменти. Перше – це питання добудови стадіону «Локомотив», де 

роботи зараз йдуть і зупиняти їх сенсу немає. Його потрібно закінчити, бо 

вже вийшли на фінальну стадію, це логічно, і на місяць заблокувати роботи 

ми не можемо, там не така велика сума. Друге – це роботи по кінотеатру. 

Справа в тому, що мені відомий виступ Інни Пащенко про те, що вона каже, 

що він не буде прибутковий, його не треба відкривати, не треба запускати, 

але я заперечую категорично. Товариство, нам зараз потрібно розпочати 

робити проект, я не кажу, що зараз потрібно зробити там опалення чи ще 

щось, нам потрібні гроші хоча б на проект на кінотеатр. Якщо йти тією 

логікою, що кінотеатр буде не прибутковий, то вибачте будь-ласка, у нас 

культура не прибуткова, у нас освіта не прибуткова, у нас, врешті-решт, 
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трамвай збитковий. Так що, це означає, що ми не повинні їх фінансувати? 

Розумієте?  

 

Льовшин І.О.: 

Я хочу уточнити. Інна Олексіївна, Ви пропонуєте, щоб цей пункт 

звучав наступним чином, щоб заборонити здійснювати видатки із загального 

фонду бюджету на будівництво і так далі? 

 

Пащенко І.О.: 

Ні. Із загального фонду та бюджету розвитку. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

Хто за те, щоб прийняти поправку Пащенко Інни Олексіївни, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    19. 

Поправку прийнято. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2016 рік.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Шановні депутати! Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на загальних зборах депутатів. Були внесені на ступні 

пропозиції: 

На сторінці 42 «Розвиток реального сектору економіки та 

інфраструктури», пріоритет 1.4 «Транспорт та транспортна інфраструктура» 

доповнити наступним завданням: «Удосконалення організації та підвищення 
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якості пасажироперевезення в міських маршрутах загального користування». 

Заходи: підвищення ефективності розвитку міського громадського 

автотранспорту; забезпечення потреб населення якісним і комфортним 

перевезенням на міських маршрутах. Загальна сума фінансування з міського 

бюджету 70 тис.грн. Дана сума не врахована, на сьогоднішній день, в 

міському бюджеті, але пропонуємо даний напрямок включити і при перегляді 

бюджету, при можливості, врахувати цю суму на виконання робіт по 

удосконаленню транспортної мережі. 

 

Кирій О.В.: 

Що мається на увазі? Куди ці 70 тис.грн.? 

 

Гапєєва Л.А.: 

У нас застаріла транспортна мережа, в 2007 році Інститут розробляв 

схему перевезень. На сьогоднішній день вона не відповідає потребам 

населення, є скарги, яких вже більше 300 в міській раді. Тільки за місяць 

звернень надійшло, як усних так і письмових, до депутатів, дуже багато. 

Тому питання стоїть дуже гостро. Також міська рада розробила та подала до 

Державного фонду регіонального розвитку проект щодо створення 

комунального парку для роботи на тих маршрутах, на яких не 

забезпечується, на сьогоднішній день, якісна і стабільна робота.  

 

Кирій О.В.: 

Це кошти на Інститут? 

 

Гапєєва Л.А.: 

Так. 

 

Кирій О.В.: 

А та, що приймали раніше, вона вже застаріла? 

 

Гапєєва Л.А.: 

Вона 2007 року, вона не відповідає потребам. 

 

Кирій О.В.: 

А що там змінилося? Я знаю цю Програму дуже добре. Приїжджав 

Інститут з Харкова, виділялись кошти, а на сьогоднішній день, я так розумію, 

вона і не застосувалась. На сьогоднішній день, що змінилося в Конотопі, щоб 

нам знову запрошувати, заради 70 тис.грн., цей Інститут? 

 

Гапєєва Л.А.: 

У нас знизились пасажиропотоки, у нас в ряді підприємств, в яких 

велика кількість людей користувалася транспортом, зменшилася чисельність 

- Арматурний завод, Червоний металіст, КЗРДП… 
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Кирій О.В.: 

На 2007 рік була така ж ситуація, нічого там кардинально не змінилося. 

 

Гапєєва Л.А.: 

Це була пропозиція комісії промисловості, транспорту та зв’язку. 

 

Кирій О.В.: 

Ви вивчали ту програму 2007 року, що написав Інститут? Я впевнений, 

що Ви її в очі не бачили.  

Профільна комісія бачила ту програму? 

 

Гапєєва Л.А.: 

Вони вивчали дане питання. 

 

Дубовик Л.І.: 

Виконавчий комітет, як замовник, може змінювати сам маршрути під 

час проведення конкурсу? 

 

Гапєєва Л.А.: 

Може, але нам потрібні підстави. 

 

Дубовик Л.І.: 

Які? 

 

Гапєєва Л.А.: 

Надані підстави і обґрунтування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Підставою може бути і звернення громади міста. 

 

Гапєєва Л.А.: 

Є певна процедура і по зверненню громади вносяться зміни. 

 

Дубовик Л.І.: 

Що я хочу сказати – не обов’язково викидати 70 тис.грн. на Інститут, 

виконком може сам повести обстеження, він має право. 

 

Гапєєва Л.А.: 

Ні, не має. 

 

Дубовик Л.І.: 

Чому? У нас же є та програма, де нічого не мінялося. 

 

Семеніхін А.Ю.: 
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Товариство. Ви мали провести обговорення всіх цих питань. Чому на 

сьогоднішній день не підготовились? Матеріали сесії депутати отримували? 

Транспортна комісія засідала? Транспортна комісія розглядала це питання? 

 

Пащенко І.О.: 

Розглядала. 

 

Огрохін І.М.: 

Артем Юрійович! Я прошу не загострювати увагу на всіх цих 

питаннях, бо ми з вами прийняли рішення про бюджет і він є технічним 

бюджетом, і план соціально-економічного розвитку задає також технічні 

питання, ми про це думаємо. Тому прохання, після того, як вирішиться 

питання державного бюджету та обласного, тоді ми будемо конкретизувати 

кожну статтю бюджету і потім розглядати це питання, а зараз ми час 

втратимо, але не будемо розуміти про що йде мова. Давайте далі працювати. 

А те, що пропозиція така є і інші пропозиції з фінансових питань, то їх 

потрібно врахувати, а в січні вже будемо приймати остаточне рішення.    

 

Семеніхін А.Ю.: 

Добре… Я абсолютно згоден з думкою депутатів, давайте ми зараз  це 

рішення приймемо, а потім вже будемо деталізувати та конкретизувати, бо 

все це суто технічно, щоб дотриматися букви Закону. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово для інформації з даного питання надається голові профільної 

постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

 

Льовшин І.О.: 

В цілому комісія підтримує проект рішення та пропонуємо внести в 

програму соціально-економічного розвитку позицію по напрямку розвитку 

спорту. 

 

Гапєєва Л.А.: 

Давайте я озвучу. Сторінка 49 програми, це пропозиція бюджетної 

комісії, в пункт 2.5 «Освіта», внести будівництво добудови незавершеного 

будівництва побутового корпусу по вул.Успенсько-Троїцькій, 61. Сума –             

1 млн.грн.  

 

Огрохін І.М.: 

Я дуже прошу. Давайте ми зрозуміємо, ми приймаємо бюджет і 

приймаємо план соціально-економічного розвитку. Давайте не входити в 

об’єкти, бо знову будуть проблеми і дуже довго це будемо обговорювати. 

Давайте приймемо технічні питання, а в січні будемо обговорювати.  

 

Кирій О.В.: 
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Я заперечує, тому що по програмі немає коштів на стадіон. Треба 

внести.  

 

Гапєєва Л.А.: 

І я пропоную внести. 

 

Кирій О.В.: 

Я прошу внести до програми. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство. Я пропоную зараз проголосувати за основу, потім за 

доповнення до програми, а потім вже в цілому. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

Хто за те, щоб прийняти доповнення до програми, які зачитала Гапєєва 

Л.А. (2 пункти – про стадіон та обстеження якості пасажироперевезення в 

міських маршрутах), прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Доповнення прийняті. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки міської ради. 

Даним проектом рішення надаються дозволи громадянам, суб’єктам 

підприємницької діяльності та підприємствам міста на розроблення 

землевпорядної документації. Даний проект рішення розглянутий та 

обговорений на засіданнях профільних комісій та на загальних зборах 
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депутатів, на всі питання були надані відповіді, зауважень та пропозицій не 

було. Прошу підтримати даний проект та винести його на голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30 . 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки міської ради. 

Даним проектом затверджується вже розроблена землевпорядна 

документація. Даний проект рішення розглянутий та обговорений на 

засіданнях профільних комісій та на загальних зборах депутатів, зауважень 

та пропозицій не було. Прошу підтримати даний проект та винести його на 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Матеріали по даному проекту рішення були вивчені на комісії, 

порушень та зауважень не виявлено, прошу винести на голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30 . 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки міської ради. 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях та на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, пропоную його 

підтримати та винести на голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Профільною комісією вивчений даний проект рішення, зауважень та 

доповнень не було, прошу винести на голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30 . 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 
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договорів оренди землі. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки міської ради. 

Даним проектом рішення вилучаються з користування земельні 

ділянки, у зв’язку з продажем об’єктів нерухомого майна, продовжується 

термін дії існуючих договорів оренди, а також надаються рішення про 

укладення нових договорів. Даний проект рішення розглядався на 

профільних комісіях та на загальних зборах депутатів, на всі запитання були 

надані відповіді, зауважень та пропозицій не було, прошу його підтримати та 

винести на голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Проект рішення профільною комісією вивчений, були запитання, ми їх 

з’ясували, просимо його підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30 . 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки міської ради. 

Даний проект рішення є робочим питанням, ним виправляються 

помилки в раніше виділених рішеннях виконкому по земельних питаннях, 
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розглядався на профільних комісіях, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не було, прошу його підтримати та винести на 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Проект рішення розглянуто вивчений, відповідає вимогам чинного 

законодавства, просимо його підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30 . 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

Про продаж у власність земельної ділянки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки міської ради. 

Даний проект рішення готується на підставі розробленої експертної 

оцінки  продати у власність земельну ділянку по вул.Прорізній, 1в (колишня 

адреса вул.Фурманова, 1в). Загальна сума продажу складатиме 39920 грн., до 

міського бюджету надійде 35738 грн. без урахування вже сплаченого 

авансового внеску. Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, на всі питання були надані відповіді, 

прошу його підтримати та винести на голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 
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Дубовик Л.І.: 

 Матеріали з даного питання вивчені, зауважень та заперечень не 

надходило, просимо його підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30 . 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

9.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін у рішення міської ради від 30.09.2015 (6 скликання 

67 сесія) та затвердження передавального акту Державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці». 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Білоус Інна Григорівна, начальник відділу комунального майна 

міської ради. 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

депутатської комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій 

не було, прошу підтримати та винести на голосування.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, зауважень та 

пропозицій не було, прохання підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Дубовик Л.І.: 

Там велика кредиторська заборгованість. Це застаріла чи поточна? 
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Білоус І.Г.:  

Це поточна кредиторська заборгованість в процесі діяльності 

підприємства. Всю заборгованість, яка у них була минулих років, була 

погашена перед передаванням у комунальну власність. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30 . 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

Про виключення об’єктів з переліку на продаж майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Білоус Інна Григорівна, начальник відділу комунального майна 

міської ради. 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

депутатської комісії, на загальних зборах депутатів, була пропозиція 

профільної комісії доповнити пункт 1цього рішення таким змістом: «З метою 

забезпечення житлом учасників бойових дій в зоні АТО, які перебувають на 

квартирному обліку при виконавчому комітеті Конотопської міської ради та 

потребують поліпшення житлових умов, за їх згодою з подальшим зняттям з 

квартирного обліку», прошу підтримати даний проект рішення із 

урахуванням цих змін.  

 

Дубовик Л.І.: 

 А як буде з іншими категоріями – сиротами тощо? 

  

Білоус І.Г.: 

Якщо ми вносимо такі зміни, то вони будуть розповсюджуватись 

тільки на учасників АТО. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я хочу від себе додати, я був присутній на той момент на засіданні 

профільної комісії, зараз ще Максименко О.М. доповість з цього приводу і 
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там тоді обговорювалося це питання, і обговорювалося в тому контексті, що 

будуть надаватися не просто учасникам АТО, а тим учасникам АТО хто має 

багатодітні сім’ї і ті, які мають важке фінансове становище. 

  

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, воно було дуже 

уважно обговорено, ми викликали на комісію працівника управління ЖКГ, 

ми радилися з ним і потім комісія прийшла до висновку, що, дійсно, ми 

даємо два будинки, де ці категорії людей зможуть отримати житло, якщо 

воно їх задовольнить. Тобто комісія підтримує даний проект рішення з даним 

доповненням.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

Хто за те, щоб прийняти доповнення, яке зачитала Білоус І.Г., прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Доповнення прийнято. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

Про підготовку доріг міста, де здійснюється рух маршрутного 

автотранспорту до зимового періоду. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Примак Ян Петрович, начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради. 
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Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, зауважень та 

пропозицій не було, пропоную підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Примак Ян Петрович, начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, але ми не дійшли до 

загальної згоди, тому вирішили дане рішення винести на доопрацювання та 

перенести на наступну сесію. 
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Огрохін І.М.: 

Я підтримую голову комісії і звертаюся до Вас особисто, тому що зараз 

піде декілька програм, які були раніше і зараз мають інші напрямки 

діяльності, можливо вони змінилися. Тому прохання до Вас дати команду 

відділам і управлінням, щоб це обговорення, по кожному відділу і 

управлінню, в січні місяці пройшло і конкретизувати… 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Воно вже йде. 

 

Огрохін І.М.: 

Щоб і депутати були залучені, тому що 75% депутатів нового складу, 

які не знають про ці програми і не знають, які досягнення, а можливо 

потрібно їх відкоригувати і потім вже в кінці січня приймати рішення. Я про 

це казав секретарю міської ради і звертаюсь до Вас це зробити. Це мається на 

увазі і штат, який далі працює і виконує ці програми, які в майбутньому 

будуть в м.Конотопі.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Іван Миколайович! Справа в тому, що, якщо так сталося, я не знаю 

чому, але Ви слабо проінформовані з цього питання, це все зараз виконується 

і повторно запрошую всіх депутатів по напрямкам, по своїм програмам 

долучатися до роботи наших управлінь, дізнавайтеся, цікавтеся у кого який 

графік засідань комісій, спілкуйте, долучайтеся. Зокрема, є питання у нас по 

транспорту, неодноразово я намагався долучити до цього голову профільної 

комісії пані Інну Пащенку, але, нажаль, порозуміння я поки що не бачу. Я 

прошу вас більш відповідально поставитися до цього питання. Якщо вам 

телефонують мешканці міста, то я прошу відповідати на телефонні дзвінки, 

тому що мешканці міста і є тим індикатором, і є споживачами тих послуг, за 

які ви, в першу чергу, разом зі мною, є відповідальними. Розумієте? Якщо 

вони хочуть вам довести інформацію, то, будь-ласка, поспілкуйтеся, 

вислухайте. Я отримую на день 300-400 дзвінків, не на всі я можу особисто 

відповідати, відповідають мої помічники, але ми спілкуємося, інформацію 

фіксуємо, а потім щодня на нараді ми їх вивчаємо і опрацьовуємо. Я зараз 

звертаюся до всіх активних депутатів, давайте будемо ближче до громади і 

спілкуватися безпосередньо з людьми, і обов’язково долучайтеся до роботи 

відповідних управлінь, я дуже вас прошу.  

 

Огрохін І.М.: 

Артем Юрійович! Почуйте мене будь-ласка. Те що Ви сказали я не 

заперечую, але зрозумійте будь-ласка, те, що Ви працюєте і апарат міської 

ради працює, це зрозуміло. Тому будь-ласка, в січні місяці, 5 січня, дайте 

розпорядження, щоб всі депутати знали, бо спілкуюсь з комісіями і ті 

депутати, які задають питання, вони не знають, коли це відбувається і як, і це 

зробити Вам просто, щоб всі знали, що 5-го числа це буде ЖКГ, 6-го інші. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Більше того, організаційний відділ підготував графік навчань депутатів 

міської ради, який вам буде доведений. 

 

Пащенко І.О.: 

Артем Юрійович! Можливо, якийсь депутат, у Вашому баченні, є 

організатором руху транспорту у місті чи організатором якихось інших 

процесів у місті, то Ви про це, будь-ласка, повідомляйте особисто і можливо 

у мене на все це буде якийсь інший телефон, а не той особистий. Ви б мене 

запросили, сказали, що Інна Олексіївна, це Вам доручається, давайте 

телефон, який я озвучу на телебаченні, а не той телефон по якому ми з Вами 

спілкуємося і також до інших депутатів повинна бути якась етика.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

В чому відсутність етики? 

 

Пащенко І.О.: 

У поводженні зі мною. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Нічого подібного. Я розумію, що Ви не любите спілкуватися з людьми, 

я цього не знав до цього, вибачте, я не знав, що Ви не хочете чути громаду… 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Голова комісії доповів, що потрібно перенести дане 

питання на наступну сесію. 

Хто за те, щоб перенести дане питання на наступну сесію, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Не голосували     1. 

Питання перенесено на наступну сесію.  

 

13.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Примак Ян Петрович, начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, прошу підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, було жваве 

обговорення, не дійшли ми до спільного висновку, був запрошений керівник 

цього підприємства і ми вирішили зняти це питання з розгляду для 

доопрацювання, тому що дуже багато недоліків по цьому питанню.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб перенести дане питання на наступну сесію, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    26. 

Проти    2. 

Утримались    0. 

Не голосували     2. 

Питання перенесено на наступну сесію.  

 

14.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення 

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

м.Конотоп на 2016-2017 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Примак Ян Петрович, начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, прошу підтримати. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, зауважень та 

пропозицій не було, пропоную підтримати даний проект рішення.  

 

Багрянцева О.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Пащенко І.О.: 
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Дане питання потрібно перенести на наступну сесію. Програмою 

передбачено виділення майже 2 млн.грн. на капітальний ремонт ОСББ. Ми не 

маємо права роботи капітальні ремонти ОСББ за рахунок міського бюджету, 

немає цього в Законі. 

 

Примак Я.П.: 

Зобов’язує! Закон України «Про особливості управління 

багатоповерховими будинками», в частині фінансування, вступить в дію з 

01.07.2016 року. Що стосується програми, то ми повинні включати те, що на 

сьогоднішній день чинно. На сьогоднішній день ця постанова чинна. 

Програма розроблена відповідно до чинного законодавства, але основне 

питання, яке розглядається в цій програмі – це фінансування капітального 

ремонту ліфтів ОСББ.  

 

Максименко О.М.: 

Це стосується тільки ліфтів! 

 

Пащенко І.О.: 

Скільки у нас будинків у яких є ОСББ? 

 

Примак Я.П.: 

У нас ОСББ у 16 будинках. На сьогоднішній день потреба у ліфтах є у  

двох будинках – це Клубна, 109 та Висока, 27, але не виключено те, що до 

кінця року ще будуть мінятися ліфти в таких будинках. На сьогоднішній день 

є потреба вже на 200 тис.грн. виконувати ремонти, більше чим на 100 

тис.грн. є кошторис на Високу, 27. Програмою передбачено на ці заходи 400 

тис.грн., але в бюджет ми вносимо пропозицію 200 тис.грн. Ліфти по 

Високій, 27 потрібно зупиняти вже сьогодні, але вони працюють. 

 

Огрохін І.М.: 

Я звертаю увагу, що Пащенко І.О. правильно каже, по капітальним 

ремонтам будинків ОСББ, а по капітальним ремонтам ліфтів ніхто немає 

ніяких питань. Друге. Програму ми зобов’язані прийняти, бо це програми, 

але кошти ми будемо виділяти потім, але те, що вона каже, що це програма 

капітальних ремонтів будинків ОСББ, то цього не можна робити, це згідно 

Закону.  

 

Омельченко Т.П.: 

Інна Олексіївна! Давайте зараз ми приймемо програму, кошти ми на це 

не закладаємо, потім, якщо потрібно, ми внесемо зміни, але підтримати всіх 

наших жителів, у яких є ліфти, ми просто зобов’язані. У нас є 52 ліфти і ми 

повинні чітко розуміти, що вони будуть ремонтуватися за рахунок міського 

бюджету. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2015-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Примак Ян Петрович,  начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, зауважень та 

пропозицій не було, пропоную підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую.  
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

 Про затвердження кошторису видатків міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2015 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Примак Ян Петрович,  начальник управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, зауважень 

не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, зауважень та 

пропозицій не було, пропоную підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

 Про затвердження Програми «Підтримка діяльності Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 

роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 
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Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

В залі депутатів 28 депутатів (покинув сесійну залу Огрохін І.М.) 

 

18.СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

міських, обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних закладів 

на 2015-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

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). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

 Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 
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 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

20.СЛУХАЛИ: 

 Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    26. 

Проти     0. 

Утримались    1. 

Не голосували    1. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    26. 

Проти     0. 

Утримались    1. 

Не голосували    1. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міської Програми з реалізації  Конвенції ООН 

про права дитини на 2014-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 
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Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

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). 

 

22.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  
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Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

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). 

 

23.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, зауважень та 

пропозицій не було, прошу підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 
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 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    26. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Не голосували    2. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    26. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Не голосували    2. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

ДОПОВІДАВ: 
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Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, на питання депутатів були надані відповіді, 

зауважень, пропозицій не надходило, прошу підтримати на посаду 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 

члена виконавчого комітету Степанченка Ігоря Олеговича. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на наші 

запитання були надані відповіді, просимо винести на розгляд депутатів.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Степанченко І.О.: 

Шановне товариство! Я з міста Конотопа, 1991 року народження, у 

2008 році закінчив 12 школу, того ж року поїхав на навчання до м.Києва, де у 

2013 році закінчив Національний транспортний університет. У 2010 році став 

депутатом районної ради в Київській області. Того ж року мені було 

присвоєне звання молодшого лейтенанта ЗСУ. У 2013 році також був 

засновником міжнародної юридичної компанії і в цьому ж році був 

призначений помічником Народного депутата Сиротюка Ю.М.  

 

Семеніхін А.Ю.: 
Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    22. 

Проти    0. 

Утримались    6. 

Не голосували    1. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    22. 

Проти    0. 

Утримались    6. 

Не голосували    1. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

В залі депутатів 27 депутатів (покинув сесійну залу Сахно О.О.) 

 

26.СЛУХАЛИ: 

Про структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого 

комітету, відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, 

виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, на питання депутатів були надані відповіді, 

зауважень, пропозицій не надходило, прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    21. 

Проти    3. 

Утримались    3. 

Не голосували    1. 

 

Пащенко І.О.: 

У мене є питання. Справа в тому, що ми зараз голосуємо за штат, за 

чисельність штату і я в ході роботи над транспортними питаннями міста 

з’ясувала, що у відділі економіки є 15 чоловік, у відділі ЖКГ 15 чоловік і так 

далі. Ми, як нові депутати, нас 75%, ми не знайомі з обов’язками відділів, ми 

не знаємо, які у них досягнення, які люди над чим працюють, ми взагалі не 

маємо ніякої інформації. Тому нам би хотілося вивчити це, чим люди 

займаються. Я про те, що, наприклад, Ви скоротили дві одиниці своїх 

заступників, це дуже добре, це економія бюджету, але я не впевнена в тому, 

що ці 15 чоловік у відділі економіки, там немає людини, чи однієї, чи двох, 

яка відповідала б за організацію транспорту в місті.  
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Семеніхін А.Ю.: 

Ви вже більше місяця, як депутат, Ви мали б вже це питання вивчити 

самостійно. Якщо не можете вивчити це питання самостійно, то зверніться до 

мене, я Вам допоможу.  

 

Пащенко І.О.: 

Я думаю, що кожному новому депутату потрібно познайомитися з 

роботою всіх відділів. 

 

Семеніхін А.Ю.: 
Я вже наголошував, що для депутатів буде проведено навчання. 

 

Пащенко І.О.: 

Я пропоную перенести це питання на наступну сесію. 

 

Семеніхін А.Ю.: 
Ні. Не можна цього робити. 

 

Семеніхін А.Ю.: 
Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    21. 

Проти    3. 

Утримались    3. 

Не голосували    1. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

27.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2015 роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 

комісії,на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект даного рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

 



 

 

52 

 

Пащенко І.О.: 

 На профільній комісії це питання було розглянуто, було зауваження в 

тому плані, що ми весь час продовжуємо програму у плані заробітної платні і 

з 2007 року діє дана програми і ми не бачимо ніякого розвитку нашого 

електротранспорту у місті. Нам би хотілося запросити на наступну сесію 

директора трамвайного управління… 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Він тут присутній. 

 

Пащенко І.О.: 

Нехай він підготується, підготує доповідь скільки коштів, наприклад, 

пішло на ремонт колійного господарства,як використовуються фінанси, які 

плани, яке бачення, який розвиток електротранспорту тощо. 

Я прошу дане рішення прийняти, а на наступну сесію запросити 

керівника трамвайного управління з доповіддю. 

 

Білоус І.В.: 

Зараз директор присутній на сесії, він може вийти і доповісти нам. 

 

Кирій О.В.: 

Є пропозиція вивчити це питання на профільній комісії, заслухати 

директора на комісії і прийняти відповідне рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Давайте зробимо так. Я з вами зараз раджуся, є логіка у Інни 

Олексіївни і є логіка у Олександра Вікторовича з даного питання. Я вже 

декілька разів з директором трамвайного управління спілкувався і він цифри 

на пам'ять не знає, ми зараз лише згаємо час. Я підтримую, що потрібно 

заслухати звіт керівника трамвайного управління, але зробіть це на комісії,  а 

потім, якщо ви будете вважати, що він повинен прозвітувати перед 

депутатами, то приймете відповідне рішення і він прозвітує. Згодні? 

 

Пащенко І.О.: 

Добре. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    26. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Не голосували    1. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    26. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Не голосували    1. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

28.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії, 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не надходило. Крім 

того вам на окремому аркуші паперу надано доповнення. Це доповнення 

було розглянуто на комісіях, на бюджетній комісії, зауважень та пропозицій 

не надходило. Крім того, хочу звернутися до вас, щоб додатково включити, 

після вчорашньої обласної сесії, вже нам прийшли деякі зміни до субвенцій 

та субсидій, додається нам сума різниці в тарифах – 1 млн. 694,7 тис.грн., 

тому ми включимо додатково в це рішення і також є по деяким субсидіям 

збільшення, зменшення в рамках нашої потреби, ми також внесено зміни, з 

вашого дозволу, у цей проект рішення. Також хочу звернутися до вас, що 

зараз закінчується бюджетний рік і ці зміни можуть приходити щодня згідно 

розпоряджень обласного голови чи рішень обласної сесії, тому прошу 

дозволити в це рішення вносити зміни по цих питаннях з погодженням 

голови бюджетної комісії. Крім того, вийшла постанова КМУ №1013 «Про 

упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення 

індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», до цього 

часу не зовсім зрозуміло, які це розрахунки і як вони вплинуть на заробітну 

плату, тому можуть бути зміни по окремих функціях бюджетного процесу. 

Тому я прошу дозволити нам вносити ці зміни з погодженням із головою 

бюджетної комісії. В такому вигляді прошу підтримати проект даного 

рішення. Крім того є зауваження у депутата Кирія О.В. Ви хочете внести 

зміни? 

 

Кирій О.В.: 

Так. Я на минулій сесії піднімав питання, щоб виділити кошти для 

підключення стадіону до електромережі, але в цьому році ми освоїти ці 

кошти не зможемо, тому прошу перенести це питання на січень 2016 року.  
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Кошевецька В.П.: 

Ви пропонуєте з проекту рішення виключити дане питання і 

повернутися до цього напрямку фінансування в наступному році. Так?  

 

Кирій О.В.: 

Так, бо в цьому році ми ці кошти не освоїмо. 

 

Кошевецька В.П.: 

У мене все. Прошу підтримати даний проект рішення із такими 

змінами. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

пропоную погоджувати зміни не з головою бюджетної комісії, а з усією 

бюджетною комісією, хоча б з тією частиною, яка зможе прийти.  По іншим 

питанням зауважень немає. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Міський голова оголосив перерву на 10 хвилин. 

 

Після перерви. 

 

29.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської ради. 
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Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не надходило. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, пропозицій та 

зауважень не було, прошу підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    28.  

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

30.СЛУХАЛИ: 

Про план роботи міської ради на І півріччя 2016 року. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської ради. 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, на 

загальних зборах депутатів, виникли доповнення та зауваження, ми їх 

врахували, вам роздані доповнення до плану роботи Конотопської міської 

ради 7 скликання на перше півріччя 2016 року, де внесені зміни до плану 

роботи, а також графік навчань депутатів. Прошу ознайомитись і підтримати 

дані питання. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 
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Гланц В.А.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, але додатків ми 

ще не вивчали. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Білоус І.В.: 

В частині третій «Навчання депутатів Конотопської міської ради 7 

скликання» пропоную в січні першим питання зробити про основні права та 

обов’язки депутатів, другим про бюджетний процес, його порядку 

формування, третім питання, виключити з лютого перше питання, поставити 

третім питанням, тому що в січні, будемо сподіватися, буде прийнятий 

бюджет і до бюджету хотілося б провести це навчання, щоб всі це розуміли і 

прийшли вже досвідченими. 

 

Багрянцева О.Ю.: 

Пропозиція приймається. 

 

Льовшин Н.О.: 

Перше, друге і третє питання можна об’єднати в одне і потім в такому 

порядку, як сказав попередній доповідач.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    25. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Не голосували    2. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, які були 

озвучені, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    25. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Не голосували    2. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

31.СЛУХАЛИ: 

Про перейменування села Комсомольська Комуна. 



 

 

57 

 

 

ДОПОВІДАВ: 

Романів Василь Олесьович, заступник начальника відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, загальних 

зборах депутатів, прошу підтримати даний проект рішення. Село 

Комсомольська Комуна пропонується перейменувати в село Молодіжне, 

було обговорення на цих вихідних з мешканцями с.К.Комуна і вирішили 

назвати його с.Молодіжне. Також було надіслано до Конотопської міської 

ради проект рішення Підлипненської сільської ради, яким вони вирішили і  

затвердили с.Молодіжне. Оскільки село знаходиться в межах Конотопської 

міської ради, то ми його затверджуємо і надсилаємо клопотання перед 

Сумською ОДА винести на розгляд Сумської обласної ради відповідне 

питання. Приймати рішення по перейменуванню села буде Верховна Рада 

України. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Перейменування сел – це повноваження Верховної Ради України. 

 

Романів В.О.: 

Так. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хочу додати, що у мене сьогодні була група людей із цього села і знову 

вони не задоволені, кажуть, що не Молодіжне, а хочуть село Соборне. 

 

Омельченко Т.П.: 

Питання юридичне. Які терміни? Це потрібно зробити терміново? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Є пропозиція. Давайте це питання перенесемо на наступну сесію. Ви 

згодні зі мною? Згодні. Тому що вчора я думав, що це село Молодіжне, а 

сьогодні прийшли люди і кажуть, що ніяке не Молодіжне. 

 

Максименко О.М.: 

У мене є пропозиція, щоб за цей час профільна комісія виїхала туди. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Згоден. Давайте зараз проголосуємо, щоб зняти це питання з порядку 

денного і перенести на наступну сесію, і доручаємо профільній комісії 

зробити виїзд на те село, щоб вивчити думку громади, зробити збори. 

 

Тягній С.М.: 

Є процедура проведення громадських зборів. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Є процедура, але справа в тому, що вони прийшли і сказали, що нас не 

покликали. Розумієте? І от як воно відбулося? 

 

Тягній С.М.: 

Артем Юрійович! Є офіційне видання, якщо є такі оголошення в 

офіційних виданнях і навіть, якщо туди з’явиться три чоловіки, то вони 

будуть правомочні.  Давайте ми не будемо відходити від букви Закону, щоб 

нас потім не повертали , а проведемо загальні збори так, як це потребує 

законодавство. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Правильно. Я теж саме і кажу, щоб профільна комісія… 

 

Тягній С.М.: 

Можливо відкласти це потрібно не на наступну сесію, а можливо на 

декілька сесій. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ні, законодавство не дозволяє. Ми до лютого маємо це зробити, по 

населеним пунктам, не можу сказати точну дату, але до лютого по Закону, 

тобто ми маємо прийняти це рішення в кінці січня, або на позачерговій сесії 

на початку лютого. Тому давайте, щоб ми не втрапили в якусь халепу, то я 

ставлю на голосування в редакції, як я запропонував, щоб відповідній 

профільній комісії зібратися в цьому селі і організувати голові профільної 

комісії, разом із сільським головою, громадські слухання, публічні, із 

запрошенням засобів масової інформації і на них ви вирішите назву села. 

 

Тягній С.М.: 

Артем Юрійович! Я хотів би розуміти, ми відкладаємо питання, тому 

що воно сьогодні є сирим, не підготовленим, які будуть дії на протязі місяця. 

Я хотів би Вам особисто порекомендувати, у Вас є апарат в кількості 80 

чоловік, так Ви, будь-ласка, видайте розпорядження міського голови, щоб 

посадові особи здійснили процедуру у відповідності до діючого 

законодавства, а профільна депутатська комісія залучиться на ці загальні 

збори і звісно вона проведе всі дії. Дякую. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я ж те саме і сказав. Тому, товариство, давайте цей проект рішення 

зараз знімемо з порядку денного і саме в такій редакції, що із залученням 

профільної комісії, відповідно до чинного законодавства всім повноважним 

особам вжити відповідних заходів, щоб потім на наступну сесію все було 

підготовлено згідно чинного законодавства. 

Хто за, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 
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За    28. 

Питання перенесено на наступну сесію. 

 

32.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 

2015 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Зміни до додатків 1, 2 внесені відповідно до пропозицій розпорядників 

коштів, співпадають з бюджетом, пропозиції, які були, вони враховані, 

пропоную прийняти.  

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, зауважень немає, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    27. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    27. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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33.СЛУХАЛИ:  

Про скасування рішення міської ради від 01.12.2015 «Про 

перейменування вулиць». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Омельченко Тарас Павлович, депутат міської ради. 

На другій сесії Конотопської міської ради сьомого скликання було 

прийняте рішення «Про перейменування вулиць». Рішення було прийняте з 

порушенням регламенту міської ради, не було враховано думку депутатських 

комісій, порушено порядок голосування. В зв’язку із виявленими пізніше 

порушеннями при прийнятті рішення «Про перейменування вулиць», тим що 

фактично не проводилось всебічне громадське обговорення із громадою 

міста проектів щодо, перейменування вулиць, не враховані пропозиції 

істориків та краєзнавців, міська рада вирішила: 

 1.Скасувати рішення Конотопської міської ради від 01.12.2015 «Про 

перейменування вулиць». 

 2.Зобов’язати міського голову провести належне публічне громадське 

обговорення із громадою міста пропозицій щодо перейменування вулиць. 

3.Повернутися до розгляду рішення «Про перейменування вулиць» у 

погодженій із громадою редакції на наступній сесії міської ради, але не 

пізніше 31 січня 2016 року. 

Я хочу ще раз підкреслити, що річ йде про те, що на минулій сесії, коли 

ми приймали проект рішення, ми проголосували всі за основу, після цього 

секретарем Конотопської міської ради, яка на той момент була головою 

профільної комісії, були озвучені рекомендації профільної комісії і ми 

голосували в цілому вже зі змінами, які рекомендовані були постійною 

профільною комісією. Той проект рішення, який був розміщений на 

офіційному сайті Конотопської міської ради, він відрізняється від того, що 

ми приймали. Тому ми хочемо, щоб те рішення, за яке ми голосували 

відповідало тому рішенню, яке підписане міським головою і в додатках 

секретарем міської ради. 

     

Семеніхін А.Ю.: 

Хочу додати, що там було доручення міському голові. Доручення я це 

виконав, нічого там не було порушено. 

Тому, товариство, я зараз ставлю на голосування проект рішення, який 

зараз зачитав Тарас Павлович за основу. 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    13. 

Проти    10. 

Утримались    3. 

Рішення не прийнято.  

 



 

 

61 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається секретарю міської ради Багрянцевій Олені Юріївні. 

 

 

Багрянцева О.Ю.: 

Шановні депутати! Хочу наголосити, що згідно Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», стаття 8 пункт 3, депутати місцевих рад 

зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що 

додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Працюючі депутати подають декларацію за місцем роботи, самостійно 

зайняті особи, безробітні, або пенсіонери подають зазначені декларації до 

апаратів відповідних місцевих рад, або їх виконавчих комітетів. Наголошую, 

це декларація за цей 2015 рік. Тому прошу звернути на це увагу і вчасно 

підготувати, і надати декларацію.  

 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Зачитав подання про утворення в міській раді депутатських фракцій: 

-фракція «Всеукраїнське об’єднання Свобода» (голова Демеха Н.І.); 

-фракція «Солідарність» (голова Омельченко Т.П.). 

 (Подання додаються). 

 

 

Омельченко Т.П.: 

На минулій сесії ми приймали тимчасове рішення про закріплення 

депутатів за округами. Хтось може проінформувати по цьому рішенню? Чи 

направлялися звернення? 

 

 

Яременко Н.А.: 

Відповідно до рішення, нами були направлені запити до Верховної Ради 

України, до Міністерства юстиції та Міністерства регіонального розвитку. 

Письмової відповіді на сьогоднішній день не надійшло, тому дане питання, 

як передбачено рішенням сесії, не винесено на розгляд цієї сесії, а буде 

винесено тільки після отримання письмової відповіді від зазначений установ. 

 

 

Міським головою та секретарем міської ради проведено процедуру 

вручення нагрудних знаків міському голові «Міський голова» та депутатам 

міської ради «Депутат міської ради». 
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 Семеніхін А.Ю.: 

Товариство, всі питання, винесені на розгляд 3 сесії, вирішені. 

В кого є зауваження щодо ведення сесії? Зауважень немає. 

На цьому сесія оголошується закритою.  

 

(виконується Державний Гімн України) 

 
Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


