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ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол позачергової четвертої сесії міської ради сьомого 

скликання 

2 

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 21 

3.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 40 
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Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 29 

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.  Гужва Сергій Вікторович 

7.  Демеха Наталія Іванівна 

8.  Євсейчик Сергій Леонідович 

9.  Завгородній Сергій Іванович 

10.  Кирій Олександр Вікторович 

11.  Клименко Іван Григорович 

12.  Кондратьєв Євген Олексійович 

13.  Кравченко Дмитро Миколайович 

14.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

15.  Льовшин Наталя Олександрівна 

16.  Максименко Олександр Михайлович 

17.  Марченко Юрій Миколайович 

18.  Могиленко Павло Арвитович 

19.  Назаренко Ігор Михайлович 

20.  Огрохін Іван Миколайович 

21.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

22.  Пащенко Інна Олексіївна 

23.  Позовний Олександр Миколайович  

24.  Поляков Анатолій Миколайович 

25.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

26.  Толордава Леван Гівієвич 

27.  Тягній Сергій Миколайович 

28.  Юрченко Олександр Володимирович 

29.  Яременко Володимир Романович 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Гричановський Анатолій Миколайович 

2.  Дубовик Любов Іванівна 

3.  Омельченко Тарас Павлович 

4.  Романенко Наталія Андріївна 

5.  Сахно Олександр Олександрович 

6.  Талала Сергій  Миколайович 

7.  Ульянченко Оксана Федорівна 
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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.  Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

5.  Дем’яненко 

Алла Олександрівна 

начальник служби міської ради у справах 

дітей 

6.  Демеха 

Сергій Васильович 

депутат Сумської обласної ради 

7.  Дубина 

Юрій Григорович  

старший співробітник Конотопського 

відділу управління служби безпеки 

України по Сумській області 

8.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

начальник загального відділу міської ради 

9.  Колесников 

Артем Юрійович 

в.о. начальника управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

10.  Корнієнко 

Денис Григорович 

адміністратор ЦНАП 

11.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

12.  Кузько 

Сергій Миколайович 

депутат Сумської обласної ради 

13.  Логінов 

Роман Геннадійович 

заступник командира 58-ї окремої 

мотопіхотної бригади 

14.  Мусієнко 

Сергій Володимирович 

начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

15.  Ніколаєнко 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу контролю міської ради 

16.  Ноєвий 

Юрій Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

17.  Павлоградський 

Олександр Миколайович 

начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців  

18.  Панов 

Микола Іванович 

в.о. начальника Конотопського 

міськвідділу поліції 

19.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

20.  Сегида 

Сергій Миколайович 

Конотопський міський прокурор                       
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21.  Сердюк 

Олена Борисівна 

депутат Сумської обласної ради 

22.  Степанченко 

Ігор Олегович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

23.  Холодьон 

Сергій Іванович 

начальник відділу архітектури та 

містобудування Конотопської міської ради 

24.  Шинкаренко 

Олена Володимирівна 

начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

25.  Шульга 

Жанна Олегівна 

завідувач сектору охорони здоров’я міської 

ради                       

26.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

27.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

28.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та громадськості 

м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 4 сесії міської ради 7 скликання 

 

14 січня 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

позачергової 4 сесії міської ради 7 скликання 

 

14 січня 2016 року 
 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 
 

- до 15 хвилин 

Секретаріат сесії: 

Білоус Інна Василівна, голова секретаріату; 

Гужва Сергій Вікторович. 
 

Редакційна комісія: 

Гланц Віталій Аркадійович, голова редакційної комісії; 

Максименко Володимир Миколайович. 



 

 

7 

 

В ПРЕЗИДІЇ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю. 

Секретар міської ради Багрянцева О.Ю. 

 

Веде засідання Семеніхін А.Ю. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 28. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу позачергової 4 сесії.  

Хто за те,  щоб позачергову 4 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    29. 

Сесія оголошується відкритою. 
 

(виконується Державний  Гімн України) 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Прошу сідати. 

На сесії присутні:  Конотопський місцевий прокурор – Сегида Сергій 

Миколайович, старший співробітник Конотопського відділу СБУ – Дубина 

Юрій Григорович, в.о.начальника Конотопського міськвідділу поліції - 

Панов Микола Іванович, заступник командира 58-ї окремої мотопіхотної 

бригади – Логінов Роман Геннадійович, депутати Сумської обласної ради – 

Демеха Сергій Васильович, Биркун Микола Борисович, Сердюк Олена 

Борисівна, Кузько Сергій Миколайович, 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: 

Білоус Інну Василівну; 

Гужву Сергія Вікторовича. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    29.  

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Білоус Інну Василівну; 
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Гужву Сергія Вікторовича. 

Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Максименка Володимира Миколайовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Максименка Володимира Миколайовича. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Білоус Інну Василівну. 

 Головою редакційної комісії обрано Гланца Віталія Аркадійовича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

позачергової 4 сесії. Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень 

вам роздані. 

 

Депутатів в залі 29 (зайшов Бібик В.В.) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть пропозиції? 

 

Льовшин Н.О.: 

Є пропозиція заслухати інформацію Беспалої О.В. з приводу ситуації 

навколо вищих професійних училищ. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб дану пропозицію внести до порядку денного, прошу 

голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 30. 

Питання включено. 
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Максименко О.М.: 

Є також пропозиція включити в порядок денний питання, яке 

розглядалося на нашій профільній комісії. До депутата міської ради                    

Білоус І.В. надійшло 200 звернень громадян з округу, де вона обиралася. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Це стосовно того, що на КВРЗ спалюють дрова і роблять з нього 

вугілля? 

 

Максименко О.М.: 

Так. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб пропозицію Максименка О.М. внести до порядку 

денного, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 30. 

Питання включено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного позачергової 

четвертої сесії в цілому, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 30. 

Порядок денний позачергової четвертої сесії затверджений. 

 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи позачергової четвертої 

сесії, прошу голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 30.  

Регламент позачергової четвертої сесії затверджено. 

 

Порядок денний позачергової 4 сесії міської ради 7 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік  

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 
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3.  Інформація щодо ситуації, яка склалася навколо вищих професійних 

училищ 

Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської 

ради 

  

4.  Про звернення мешканців селища КВРЗ щодо забруднення повітря 

підприємством КЗРДП 

 Білоус І.В., 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. 

 

 1.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Добрий день шановні депутати! До вашої уваги проект рішення «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2015 рік». До цього проекту рішення є 

пояснювальна записка, він передбачає внесення змін у тих трансфертах і 

субсидіях, які приходили в кінці року після прийняття повністю змін на 2015 

рік. Ми з вами домовлялися, що якщо після 23 грудня 2015 року прийдуть із 

області якісь зміни, то ми тоді будемо приймати самостійно розпорядження і 

додатково внесемо і узаконимо ці зміни. Це формальні дії, які ми повинні 

були зробити в минулому році. Прошу підтримати проект даного рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин І.О.: 
 Питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

зауважень немає, прошу винести на розгляд сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 
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Проти    0. 

Утримались    0. 

Не голосували    1. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Проти    0. 

Утримались    0. 

Не голосували    1. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Проект рішення розроблений виходячи з того, що ми вже прийняли 

рішення «Про міський бюджет на 2016 рік» і говорили про те, що в разі 

прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у 

двотижневий термін ми вносимо зміни і зокрема зміни по тим трансфертам, 

які надійдуть з інших бюджетів або з бюджетів вищого рівня. Чотирнадцятий 

день минає сьогодні, тобто ми призначили сьогодні сесію і ті трансферти, які 

виділяються з інших бюджетів, зокрема це Державний бюджет, у 

пояснювальній записці на останній сторінці матеріалів перше – це зміни по 

субвенції, ми з вами приймали у порівнянні минулого року, внесені деякі 

зміни, тому ми пропонуємо відкоригувати медичну субвенцію і освіти. 

Другий пункт пояснювальної записки – це зміни по субвенціям, які йдуть 

через обласний бюджет. Але тут склалася така ситуація, що сьогодні була 

сесія обласної ради і так сталося, що питання бюджету перенесено на інше 

пленарне засідання, але виходячи з практики інших районів, я спілкувалася з 

іншими районами, ці показники субвенції нам прийшли офіційно від 

департаменту фінансів, тому я пропоную в частині рішення, де ми 

посилаємося на рішення обласної ради, яке мало було відбутися сьогодні, ми 

змінимо посилаючись на показники доведені департаментом фінансів і все-

таки прийняти ці субвенції, так як суттєвих змін тут не було і пропозиції на 

сесії по суттєвим змінам не було. Тому я пропоную, щоб не затягувати 

виплати даної субвенції, в разі, якщо пройде засідання обласної ради, буде 

прийняте рішення пізніше, тобто прийняти заздалегідь. Так поступили і інші 

райони. Я пропоную підтримати і прийняти. Третя позиція пояснювальної 

записки – це прийняття субвенції із бюджетів інших рівнів, у нашому 
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випадку – із Конотопського району. Сесія районної ради сьогодні пройшла, 

дані субвенції прийняті, тобто вони передаються нам, а ми приймаємо їх – на 

рятувальну службу 50 і на медичну субвенцію теж. Тому прошу підтримати 

даний проект рішення з урахуванням цих пропозицій. Даний проект рішення 

був розглянутий на засіданні профільних комісій і було уточнення, щоб 

допрацювати рішення пунктом про те, що ті субвенції, які ми отримуємо від 

районного бюджету в розмірі 9 млн. 700 тис.грн., що це часткова субвенція і 

доопрацювати пункт, щоб звернутися до районної ради про додаткове 

перерахування коштів виходячи з фактичних витрат на лікування жителів 

району. Цей пункт було запропоновано на комісії доопрацювати, завтра 

погодити із головами комісій, щоб це формулювання було точним і 

юридично вірно виписаним і з урахуванням цього пункту пропоную 

прийняти даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин І.О.: 
 Питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, було 

прийнято рішення винести на розгляд сесії із зауваженнями по пунктам 3, 4, а 

саме по пункту 3 – рекомендувати відповідним службам доопрацювати 

систему фінансування діяльності рятувально-водолазної служби. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Це в матеріалах сесії вказано? 

 

Льовшин І.О.: 
Ні. Цього немає. Це пропозиції комісії. 

По пункту 4 також рекомендувати відповідним службам міської ради 

укласти додаткові угоди стосовно обслуговування жителів Конотопського 

району медичними закладами міста, щоб привести цю субвенцію і 

відповідність до реального рівня.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Валентина Павлівна! Що Ви скажете з цього приводу? 

 

Кошевецька В.П.: 

Я погоджуюсь, якщо депутати зараз проголосують і дозволять нам 

завтра цей пункт коректно відпрацювати з юридичної службою, тому що це 

важливо і з урахуванням цього пункту пропоную прийняти. А вже потім 

відповідно звернутися до району, працювати з районом в подальшому, щоб в 

2016 році збільшити надходження. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Питання полягає в тому, щоб район компенсував кошти за тих 

пацієнтів, які приїжджають з сіл лікуватися в ЦРЛ. 

 

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 зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Всі питання, які були заплановані розглянуті, переходимо до розгляду 

питань, які були підняті на початку сесії. 

Також після закінчення сесії просить слово для виступу Середа 

Геннадій В’ячеславович – голова Сумського обласного цивільного корпусу 

«Азов».  

 Також просить слово Дікова Світлана Петрівна. 

Тому прошу депутатів після сесії не розходитися. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово з питання «Інформація щодо ситуації, яка склалася навколо 

вищих професійних училищ» надається Беспалій Ользі Віталіївні, 

начальнику відділу освіти міської ради.  

 

Беспала О.В..:  

Добрий день шановні присутні! На території міста свою освітню 

діяльність здійснює три заклади профтехосвіти – це училища, які раніше 

називали №4, №8, №20. У цих училищах навчається 791 студент і працює 

230 осіб працевлаштованих вчителями, майстрами, адмінперсонал і так далі. 

До 1 січня 2016 року ці всі училища фінансувалися із державного бюджету і 

балансоутримувачами одночасно є і держава, і область. У Законі України 

«Про державний бюджет України на 2016 рік» є стаття №27, у якій 

прописано, що КМУ у визначеному порядку до 1 січня 2016 року передати 

видатки на функціонування цих закладів профтехосвіти місцевим бюджетам. 

Також поставлене завдання перед КМУ оптимізувати цю мережу, визначити 

проблеми із фінансуванням, які виникнуть під час І кварталу і здійснити 
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передачу на баланс місцевих бюджетів цих профтехзакладів. Ціна питання на 

рік 22 млн.грн. Тобто ви розумієте про що я кажу, про те, що ми повинні 

прийняти на місцевий бюджет всі три заклади профтехосвіти. Якщо говорит 

про фінансування захищених статей тільки на січень місяць, то це 1 млн. 716 

тис.грн. Це не заплановано в міському бюджеті, порядку прийняття передачі 

на місцеві бюджети теж КМУ не розраховано, але у нас сьогодні 14 число, 

завтра 15 січня, коли працівники профтехосвіти повинні вже отримувати 

зарплату за першу половину січня місяця. 20 січня ми повинні, як мінімум, 

розрахуватися із Сумиобленерго за надану електроенергію і до 30 січня 

сплатити студентам стипендію. Зростає соціальна напруга з приводу цього 

питання і правильного шляху вирішення даного питання я особисто, поки 

що, не бачу. Вивчаючи ситуацію по області я достеменно знаю те, що 

м.Ромни прийняло на свій баланс 1 заклад профтехосвіти, на квартал 

затверджена сума його фінансування. Інші міста поки що не приймали.   

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин І.О.: 

З цього питання я виступала із депутатським запитом, рада підтримала 

цей запит на КМУ і на ВРУ. Також з цим питанням зверталися сьогодні 

депутати обласної ради до тих самих органів, але я бачу лише один шлях – це 

знайти кошти і профінансувати цей місяць, щоб закрити комунальні платежі і 

заробітну плату, і шукати шляхи співфінансування з іншими областями, 

аналізувати студентів, які вчаться в наших ПТУ.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Відповідь Вам надходила? 

 

Льовшин І.О.: 
Ні. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Що робити? І без зарплати ми не можемо залишити їх і з іншого боку, 

якщо ми зараз це беремо…, то потрібно відмовлятися від чогось іншого (не 

чистити дороги, не ремонтувати, світло не включати тощо). 

 

Беспала О.В.:  

Завтра запланована відеоселекторна нарада Прем’єр-міністра із 

губернаторами областей, можливо буде прийнято якесь рішення. 

 

Степанченко І.О.:  

Я був присутній на цій нараді і в результаті було прийнято рішення 

важке, але я вважаю, що буде доцільно на 1 місяць профінансувати ці 
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профтехучилища, а потім вже за цей час ми зможемо подумати про шляхи 

виходу із цієї ситуації. Ви бачите, що від нашого міністерства нічого 

очікувати доброго, доводиться виходити із становища своїми силами. Ось 

така децентралізація. 

 

Бібик В.В.:  

Пропоную ухвалити звернення до Прем’єр-міністра і Президента, і 

підтримати наших колег депутатів Сумської міської ради. Справа в тому, що 

учні, які навчаються в наших професійних технічних училищах не всі 

мешкають в місті Конотопі. Виплачуючи їм стипендії, цим дітям, які 

фактично мешкають в районі, чи в Білопільському, чи в Бахманському, чи в 

Менському, чи в Щорському, ми фактично порушуємо законодавство 

фінансуючи підготовку фахівців для інших регіонів за рахунок наших 

податків, які складають наш бюджет. Тому маємо підтримати депутатів 

Сумської міської ради, виступити єдиним фронтом і за основу можна взяти 

те депутатське звернення, яке ми ухвалювали стосовно закладів І, ІІ, ІІІ рівня 

акредитації до якого прислухались депутати ВРУ.  

 

Багрянцева О.Ю.:  

Я хочу зауважити, що наші студенти також навчаються в інших 

регіонах – в Харкові, в Чернігівській області і так далі. Тому казати, що ми 

приймаємо чужих дітей не можна, всі діти наші.  

 

Бібик В.В.:  

Вибачте, але я не знаю жодної особи, яка навчається в профтехучилищі 

від міста Конотопа в інших містах нашої області. Як правило це районне, 

регіональне підпорядкування, але бюджети міської і районної ради – це 

зовсім інші і тут має бути врегульовано. Ми можемо запитати керівників, 

вони нададуть інформацію, але по м.Суми  це 50 на 50. 

 

Беспала О.В.:  

Із 891 учня, у нас 515 не є жителями м.Конотоп - це 57,8% . Якщо я не 

помиляюся, згідно бюджетного законодавства маємо право фінансувати з 

міського бюджету тоді, коли ця цифра не перевищує 25%, фінансисти 

можуть сказати більш точно.   

 

Степанченко І.О.:  

Я в принципі з Вами згоден, але питання в тому, як ми будемо 

вираховувати? Якщо 1 людина з Білопілля, 1 з Борзни, 1 з Мени. Як це 

прорахувати?  

 

Бібик В.В.:  

Питання полягає в тому, що не на нашому рівні має бути це зроблено. 

Це фінансове питання. Ми маємо звернутися і підтримати думку про те, що 

депутати сильно непокояться, підтримати наших колег депутатів в інших 
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регіонах. Таких навчальних закладів, про які йде мова, близько 1,5 тисячі в 

Україні.  

 

Кирій О.В.:  

Така проблема по всій Україні на сьогоднішній день. Я вважаю, що 

потрібно зробити паузу, можливо найближчим часом ця проблема 

вирішиться… 

 

Семеніхін А.Ю.:  

В кого ще є запитання до Беспалої О.В.? Немає.  

Тоді ми беремо до відома Вашу інформацію і фінансове управління, і 

Вас завтра о 8 ранку я запрошую до себе, подумаємо, як ми будемо виходити 

із цієї ситуації.  

Оргвідділ, коли у нас наступна сесія? 

 

Яременко Н.А.:  

27 січня. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

27 січня, а зарплату ми повинні виплатити коли? 

 

Беспала О.В.:  

Аванс 15 січня, а далі з початку лютого. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тобто вийде затримка авансу. 

 

Могиленко П.А.:  

Треба не забувати, що учні були на канікулах. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Про студентів мова не йде. Питання в тому, що чи є з чого дати аванс 

викладачам, чи немає? Хто може відповісти на це запитання? 

 

Кошевецька В.П.:  

Що стосується того, що є гроші чи немає, мається на увазі міський 

бюджет, у них звичайно їх немає, у самих училищах, так як вони закінчили 

рік і фінансування у них немає. Якщо говорити про те, чи беремо ми чи ні їх 

на фінансування з міського бюджету, тобто ми приймаємо таке рішення і 

таке рішення може бути прийнято шляхом внесення змін у міський бюджет. 

Тобто ще потрібно приймати одне рішення щодо цього питання. Тільки 

таким шляхом.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Я маю на увазі, що ми не порушимо трудове законодавство в тому 

плані, що буде затримка виплати авансу? 

 

Беспала О.В.:  

Аванс завжди виплачувався пізніше в січні в цих закладах, але ж 20 

числа у нас електроенергія. Якщо ми не заплатимо, то Сумиобленерго нам 

відключить електроенергію. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Як ми можемо з місцевого бюджету виділити кошти зараз не 

прийнявши окремо рішення? 

 

Кошевецька В.П.:  

Ніяк. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

І не взявши їх на баланс. 

 

Кошевецька В.П.:  

На баланс – це питання пізніше. В статті 27 написано «КМУ до 1 січня 

2016 року забезпечити передачу в установленому порядку видатків», тобто 

забезпечити нас видатками, дати нам гроші, тут чітко написано, видатків на 

фінансування з міських бюджетів. Тобто тут чітко написано. Але той хто 

повинен виконувати, він не виконує цю норму. І враховуючи те, що в 

бюджетному кодексі та стаття з державного бюджету на підготовку 

робітничих кадрів виключена, тому з цього всього слідує, що раз там 

виключена, а в місцевому бюджеті вона залишилася, тобто логіка підказує, 

що повинні взятися за це і фінансувати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Юридична підстава у Вас є, щоб перерахувати кошти? 

 

Кошевецька В.П.:  

Ні. Тільки, якщо ми приймаємо рішення сесії про виділення з міського 

бюджету на профтехосвіту, незважаючи на те, що тут написано, що КМУ 

повинен вирішити, приймаємо рішення про внесення змін до міського 

бюджету на 2016 рік і тоді тільки можемо фінансувати.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Дивіться. Мені тоді необхідно поспілкуватися з губернатором і 

поспілкуватися з очільником Сумиобленерго, щоб вони не здійснювали 

відключення електроенергії в цих навчальних закладах. Правильно я 

зрозумів? До 29 числа, 27-го ми рішення приймемо, 27-28 поки вони дійдуть, 
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29-го числа крайній термін. Я це обов’язково зроблю, я поспілкуюсь з 

губернатором і обов’язково поспілкуюся з очільником Сумиобленерго.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово з наступного питання надається Білоус Інні Василівні, депутату 

міської ради.  

 

Білоус І.В.: 

Добрий день! Депутат міської ради Білоус Інна Василівна, 4 виборчий 

округ. До мене була дуже велика кількість звернень громадян селища КВРЗ, 

більше 200, з приводу того, що існує задимленість цього району. Ці люди 

сьогодні скаржаться на своє здоров’я, воно погіршується з кожним часом. 

Чому це відбувається? Тому що у нас є підприємство КЗРДП, зараз воно 

називається Бета-сервіс, воно запустило свої печі і таким чином димить цей 

мікрорайон. Тому я звернулася до нашої комісії з метою того, щоб терміново 

створити робочу комісію із залученням громадськості, вчених і профільних 

спеціалістів міста та області, представників депутатського корпусу та 

виконкому з метою проведення перевірки наявності відповідних дозвільних 

документів щодо можливості ведення певних видів господарської діяльності 

та наявність атмосферних викидів забруднюючих навколишнє середовище в 

допустимих межах. Нашою комісією це було одноголосно підтримано і інші 

комісії, яким я зачитувала, бюджетна комісія в тому числі, підтримують. 

Тому я прошу вас підтримати дану пропозицію. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Створити депутатську комісію? 

 

Білоус І.В.: 

Так. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Я абсолютно згоден з пропозицією пані Білоус. 

 

Білоус І.В.: 

Із  залученням профільних спеціалістів міста та області. Залучити не 

тільки наших спеціалістів, а і спеціалістів області, які можуть виконати це на 

відповідному рівні. Ми повинні розуміти, що це наше місто, якщо запущено 

2 печі зараз, то по плану йде 40 печей і ви представте, що це буде з нашим 

містом? Воно буде Запоріжжя №2? Мене це хвилює. Якщо вас це також 

хвилює, прошу підтримати.    

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! У мене є така пропозиція. Це абсолютно вірно, правильно, 

я підтримую 100%. Для того, щоб правильно проголосувати, вирішити це 

питання, треба підготувати відповідний проект рішення, узгоджувати тощо. 
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У мене є пропозиція – завтра зранку буде підготовлене моє розпорядження 

про створення такої комісії. Туди будуть запрошені депутати міської ради, а 

також відповідні фахівці. Всі погоджуються? Завтра зранку це 

розпорядження буде, всі бажаючі депутати долучитися до цієї комісії прошу 

повідомити мого помічника – Марину Божок, вона запише і разом 

скоординує це з організаційним відділом. 

Разом з тим я хочу сказати про проблеми, які дуже хвилюють наше 

місто - це питання каналізації. У нас забита каналізація – це буквально 50-60 

метрів навпроти трамвайного управління. Там просто катастрофа. Там труба 

практично метрового діаметра забита пляшками, ганчірками тощо, повністю 

забиті ці 50-60 метрів, пробити нереально. Спеціальної техніки навіть на 

території області немає, щоб її прочистити. Ця каналізація обслуговує 

мікрорайон «Сім вітрів», мікрорайон «Порт». Суть питання полягає в тому, 

що нам необхідно запрошувати спеціальну техніку, фахівців з Чернігова, 

перед цим там були фахівці з Житомира, 12 годин цієї техніки – це і насос, і 

гідродинамічна машина з людьми коштує 32 тис.грн. Більше того, я отримав 

зараз доповідну від директора водоканалу, що нам дуже треба таким чином 

прочисти каналізацію близько 12 км. Ми підрахували, якщо нам потрібно 

буде запрошувати техніку, а нам її доведеться запрошувати, ця сума складає 

близько 2 млн.грн., викинути просто в повітря. Я зробив попереднє вивчення 

цінових пропозицій техніки і моніторинг ринку послуг по області. Є два 

варіанти – МАЗ і КРАЗ. Ця техніка не б/у, а нова. КРАЗ трішки дорожче, але 

він потужніший, там можна розташовувати і щітку, і вигрібний ківш, 

потужна машина 3-х містна. Є МАЗ 2-х містний, різниця приблизно до 200 

тис.грн. Звичайно все це потрібно вивчати, торгуватися, зменшувати ціну. Це 

одна машина – це пилосос. Гідродинамічна машина, нам потрібно від 2,5 до 3 

млн.грн. в залежності від того, які машини ми будемо брати. Якщо ми 

придбаємо ці два автомобілі, то по перше вони універсальні, ми зможемо 

ними при необхідності розчищати сніг, ми зможемо зекономити практично ці 

2 млн.грн., які потрібні для розчистки каналізації і також ми зможемо 

надавати цю техніку в оренду сусіднім містам, які мають такі самі проблеми. 

Фактично за сезон, якщо все добре з бюджетами сусідніх міст, вони все рівно 

будуть до нас звертатися, їм діватися нікуди, так само забивається 

каналізація, ми зробимо ціну дешевше ніж в Чернігові і Житомирі, ми цю 

техніку повинні просто «відбити» тільки за літо. Тому я звертаюся до голови 

профільної комісії пана Максименка, прошу вивчити це питання, до 

фінансового управління, до бюджетної комісії, я прошу розглянути це 

питання із завтрашнього ранку. Я підняв це питання прямо на сесії, тому що 

у нас з каналізацією просто катастрофа. У нас деякі труби каналізації з 30-х 

років. 

Друге питання. Я хотів би особисто від себе, як діючий 

військовослужбовець, звернутися до вас шановні депутати, звернутися до 

голів всіх комісій попрацювати над питанням, щоб на наступній сесії ми 

прийняли консолідоване рішення про заборону продажу алкоголю людям, які 

вдягнені у військову форму. Я особисто є свідком кількох таких випадків у 
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мікрорайоні «Порт», бачив, як продають людям у формі алкоголь, робив 

зауваження, а вони кажуть, що документа у нас немає на заборону. Тому 

товариство, давайте попрацюємо і 27 числа приймемо рішення.    

 

Семеніхін А.Ю.: 

Поки не завершено сесію, я прошу вислухати заступника командира 

58-ї мотопіхотної бригади. 

 

Логінов Р.Г.: 

Добрий день шановні присутні! Я є заступником командира окремої 

58-ї мотопіхотної бригади місцем дислокації якої визначено м.Конотоп. На 

даний час штаб бригади перебуває за адресою вул.Деповська, 101. Якщо в 

когось є питання до даної бригади, я маю право підпису, право проставлення 

печатки та говорити від імені командира бригади. Бригада в даний час 

виконує бойове завдання в зоні проведення антитерористичної операції в 

Донецькій області.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Є запитання до пана підполковника? Немає. Дякую Вам.  

 

 Семеніхін А.Ю.: 

Всі питання, винесені на розгляд позачергової 4 сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою.  

 

(виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


