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відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, 

виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради» 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 32 

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.  Назаренко Ігор Михайлович 

20.  Огрохін Іван Миколайович 

21.  Омельченко Тарас Павлович 

22.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

23.  Пащенко Інна Олексіївна 

24.  Позовний Олександр Миколайович 

25.  Поляков Анатолій Миколайович 

26.  Романенко Наталія Андріївна 

27.  Сахно Олександр Олександрович 

28.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

29.  Талала Сергій  Миколайович 

30.  Толордава Леван Гівієвич 

31.  Тягній Сергій Миколайович 

32.  Ульянченко Оксана Федорівна 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Гужва Сергій Вікторович 

2.  Могиленко Павло Арвитович 

3.  Яременко Володимир Романович 

4.  Юрченко Олександр Володимирович 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Левченко 

Юрій Володимирович 

Народний депутат України 

2.  Биркун 

Микола Борисович 

депутат Сумської обласної ради 

3.  Демеха 

Сергій Васильович 

депутат Сумської обласної ради 

4.  Сердюк 

Олена Борисівна  

депутат Сумської обласної ради 

5.  Кузько 

Сергій Миколайович  

депутат Сумської обласної ради 

6.  Ладуха 

Віктор Борисович  

депутат Сумської обласної ради 

7.  Дубина 

Юрій Григорович 

старший співробітник Конотопського відділу 

управління служби безпеки України по 

Сумській області 

8.  Зоць 

Олександр Вікторович 

заступник начальника Конотопського 

міськвідділу поліції 

9.  Сегида 

Сергій Миколайович 

Конотопський місцевий прокурор                       

10.  Чеботарьов 

Юрій Юрійович 

в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС 

у Сумській області                       

11.  Беспала 

Ольга Віталіївна 

начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

12.  Білоус 

Інна Григорівна 

начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

13.  Буланов 

Михайло Вікторович 

член виконкому 

14.  Вірстюк 

Олена Петрівна 

начальник Конотопського управління 

Державної казначейської служби України 

15.  Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

16.  Дем’яненко 

Алла Олександрівна 

начальник служби міської ради у справах 

дітей 

17.  Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської 

ради 

18.  Євдоченко 

Сергій Михайлович  

завідувач сектору фізичної культури і спорту 

відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

19.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

начальник загального відділу міської ради 

20.  Колесников 

Артем Юрійович 

заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Конотопської 



 

 

6 

 

міської ради 

21.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

22.  Матвієнко 

Володимир Миколайович 

Підлипненський сільський голова                       

23.  Мусієнко 

Сергій Володимирович 

начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

24.  Ніколаєнко 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу контролю міської ради 

25.  Павлюченко 

Григорій Павлович 

начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

26.  Панченко 

Інна Анатоліївна  

завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

27.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

28.  Русіна 

Ірина Володимирівна 

завідувач сектору юридичної роботи міської 

ради  

29.  Холодьон 

Сергій Іванович 

начальник відділу архітектури та 

містобудування Конотопської міської ради 

30.  Шинкаренко 

Олена Володимирівна 

начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

31.  Шульга 

Жанна Олегівна 

завідувач сектору охорони здоров’я міської 

ради 

32.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

33.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

34.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та 

громадськості м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 8 сесії міської ради 7 скликання 
 

25 лютого 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про впровадження у місті Конотоп у 2015 році проектів за рахунок 

грантових та кредитних коштів міжнародних фінансових організацій 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

2.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2015 рік 

 Семеніхін А.Ю.. міський голова 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

3.  Інформація про стан законності за 2015 рік та заходи щодо її зміцнення 

 Сегида С.М., керівник Конотопської місцевої прокуратури, 

радник юстиції 
 

4.  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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

5.  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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

6.  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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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7.  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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

8.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

9.  Про надання дозволу на викуп у власність 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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

10.  Про продаж у власність частини 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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

11.  Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва 

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

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

12.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2016 року» 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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13.  Про затвердження Статутів Конотопського міського будинку культури 

«Зоряний» та Конотопської міської централізованої бібліотечної системи 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

14.  Про внесення змін до Статутів навчальних закладів міста 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

15.  Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

16.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

17.  Про внесення змін до 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 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

18.  Про внесення змін до Положення про відділ організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 
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19.  Про затвердження статутних документів територіального центру 

соціального обслуговування Конотопської міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

20.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення на 

2013-2016 роки 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

21.  Про міську Програму соціального захисту пільгових категорій населення 

м.Конотоп на І квартал 2016 року 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

22.  Про надання матеріальної допомоги 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

23.  Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Шульга Ж.О., завідувач сектору охорони здоров’я міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

24.  Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному 

підприємству КП «Теплогарант» 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 
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25.  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 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

8 сесії міської ради 7 скликання 
 

25 лютого 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: 

Гланц Віталій Аркадійович, голова секретаріату; 

Перед початком розгляду 25 питання «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2016 рік» головою секретаріату обрано Гричановського Анатолія 

Миколайовича; 

Ульянченко Оксана Федорівна; 

Бібик Віталій Володимирович. 

 

 

Редакційна комісія: 

Бейгул Ігор Станіславович, голова редакційної комісії; 

Дубовик Любов Іванівна. 
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В ПРЕЗИДІЇ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю. 

Секретар міської ради Багрянцева О.Ю. 

Народний депутат України Левченко Ю.В. 

 

Веде засідання Семеніхін А.Ю. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 32. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу 8 сесії.  

Хто за те,  щоб 8 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    33. 

Сесія оголошується відкритою. 

 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

На сесії присутні:  Народний депутат України – Левченко Юрій 

Володимирович, Конотопський міський прокурор – Сегида Сергій 

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

області – Чеботарьов Юрій Юрійович, заступник начальника міськвідділу 

поліції – Зоць Олександр Вікторович, старший співробітник Конотопського 

відділу управління СБУ – Дубина Юрій Григорович, депутати Сумської 

обласної ради – Демеха Сергій Васильович, Биркун Микола Іванович, 

Сердюк Олена Борисівна,  Кузько Сергій Миколайович, Ладуха Віктор 

Борисович, члени виконавчого комітету міської ради, представники засобів 

масової інформації, політичних партій, громадських організацій та 

громадськості. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Перед тим, як розпочати роботу сесії слово 

надається народному депутату України Левченку Юрію Володимировичу. 
 

Левченко Ю.В.: 

Добрий день шановні присутні! Для мене велика честь виступати на 

сесії Конотопської міської ради, дякую з  цю можливість і я буду лаконічним, 

щоб не затримувати вашу роботу. Я хотів би звернутися до вас з проханням, 

щоб депутатський корпус і міський голова працювали, як одне ціле на благо 

громади Конотопа, щоб депутатський корпус розумів, що є законно обраний 

міський голова Артем Семеніхін, безперечно Артем Семеніхін має теж 

прислухатися до депутатського корпусу. Чому я про це говорю? Тому що я 
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багато спілкуюся з мешканцями Конотопа і нашими активістами, я дещо 

обізнаний із ситуацією в місті, і знаєте, я думаю, що зараз є величезна 

можливість з цим міським головою, з цією міською радою, досягти 

величезних успіхів, але це залежить виключно від вас. Будь-які чвари, будь-

які намагання напакостити, будь-які намагання показати, що є хтось вищим, 

а хтось нижчим, вони не будуть допомагати громаді Конотопа, вони не 

будуть взагалі допомагати суспільним потребам міста, вони будуть 

працювати виключно на якісь вузькі інтереси чиєїсь кишені, але жодним 

чином не будуть допомагати людям. Я, як народний депутат, як 

можаритарник, хоча мажоритарник по Києву, а не по Сумські області, я 

наголосив, що мажоритарник і на відміну від багатьох списочників я знаю, 

що таке спілкування з людьми, я знаю основні проблеми, які є сьогодні в 

українського народу. Я хотів би звернутися до вас, щоб ви максимально 

разом працювали, щоб ви максимально розуміли те, що коли люди 

голосували за надання повноважень, як міському голові так і кожному із вас, 

представляти їхні інтереси, а не власні, особисті інтереси і я впевнений, що 

ви тут, це не Верховна Рада, слава Богу, вас тут не 450 туніянців, ви тут 

люди, які знаходяться на громадських засадах, ви маєте працювати на місто, 

я думаю, що ви можете раз на кілька тижнів, на ваших сесіях знайти спільну 

мову. До речі сьогодні, на мою думку, це з приводу того, чому запізнилася 

сесія, я думаю про це буде сказано трішки пізніше, був приклад того, як 

кожен починає один одного слухати, люди відкидають якісь певні моменти 

особистості, то можна знайти будь-який консенсус, ви потім побачите, що 

певний консенсус по одному питанню досягнуто.  

Я, зі своєї сторони, як народний депутат, буду максимально допомагати 

Конотопу вирішити будь-які питання, хоча я звісно маю додати, що ми 

сьогодні у Верховній Раді є абсолютною меншістю. Зважаючи на те, що 

сьогодні політика центральної влади є, м’яко кажучи, не адекватною, то 

звісно, можливостей вирішувати ті чи інші проблеми є не так багато, як 

хотілося, тому що ставляться за мету центральною владою і, у більшості 

депутатів Верховної Ради, не проблеми українського народу, а ставиться за 

мету вирішення питань окремих політичних груп. Але при цьому я можу 

запевнити, що все від себе можливе, як від народного депутата, як члена 

бюджетного комітету, я буду намагатися робити і вже деякі речі зроблені, до 

мене Артем звертався по бюджетному комітету і деякі депутати зверталися, 

тому я готовий потиснути руку і в даному напрямку працювати. На будь-які 

ваші звернення, я буду залюбки відповідати і не тільки відповідати, але і 

активно залучатися в цей процес. Від мене, я вас прошу лише одне, я 

звертаюся до депутатського корпусу і прошу вас розуміти, що є легітимно 

обраний, законно обраний, ще три місяці тому міський голова. Ви з деякими 

моментами погоджуєтеся чи не погоджуєтеся, можуть бути дискусії, але ви, 

на мою думку, маєте дати йому можливість проявити себе і показати всьому 

місту все, що він хоче і може зробити, йому на це дали мандат довіри 

мешканці міста Конотопа і, до речі, вони теж надали вам мандат довіри, щоб 

ви представляли їхні інтереси спільно, разом з міським головою Артемом 
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Семеніхіним. І насправді, у вас, як мінімум рік, не має бути якихось таких 

дискусій на політичні теми. У вас зараз має бути виключно робота, щоб 

прибрати з міста стару корупцію, щоб залучити до міста інвесторів, 

виключно до цього у вас мають бути спільні інтереси. А будь які моменти 

особистих амбіцій, особистих образ, вони можуть бути, але їх потрібно 

вирішувати не в сесійній залі, а віч-на-віч зустрічаючись і ці питання 

згладжувати. Потрібно спільно показувати громаді, що ви щось робите, бо 

потім громада через рік, півтора запитає не окремо у кожного депутата, не 

окремо у міського голови, а громада запитає у вас у всіх. Нажаль, немає 

колективної відповідальності, але люди бачать колективну відповідальність. 

Я, як народний депутат, ніколи не голосую за злочинні закони, але люди 

кажуть «ось що ж Верховна Рада прийняла?», а я кажу, що я за це не 

голосував, але ж Верховна рада таке прийняла! Розумієте? І так само до вас 

звернуться, що Конотопська міська рада не здатна зробити те чи інше. Ви ж 

не скажете, що той поганий, а той хороший. Тому, товариство, я дуже вас 

прошу активно працювати, запевняю, що вся можлива підтримка від мене 

особисто, як народного депутата буде надана і надається Артему Семеніхіну, 

як міському голові так і міській владі Конотопа і якщо буде потрібно якимось 

чином залучати мене, як депутата і як члена бюджетного комітету, я готовий 

до співпраці і буду всіляко допомагати. Вам я бажаю плідної роботи, менше 

особистісних сварок і більше розуміння того, що народ наділив вас всіх 

повноваженнями працювати на його благо, а не на особисту кишеню.  

Дякую вам за вашу увагу! 

 Оплески в залі. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! В свою чергу теж хочу перепросити, хто там має на мене 

якусь образу, прошу поставитися із розумінням і віднестися до цього, як до 

зайвих емоцій, прошу мене перепросити. І так само хочу одразу всім сказати, 

що ті, на кого я там маю певні такі нехороші почуття, теж вибачаюся, з цього 

моменту з чистого листка.  

Разом з тим надійшло два прохання виступити, з вашого дозволу я дам 

їм по дві хвилини і потім починаємо працювати. 

 Перше звернення надійшло від Артеменка Федора. 

 

Артеменко Федір (представник громадського волонтерського корпусу): 

Повідомив про роботу в Конотопі люстраційної агенції «Ніколи 

знову», мета якої є перевірка рішень міських громад, силовиків щодо 

злочинної діяльності проти народу України за останні 15 років і закликав 

мешканців міста долучитися до цієї роботи. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається Ірині Вікторівні Ткач. 
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Ткач І.В. (мешканка міста): 

Звернулася до депутатів щодо протиправних дій депутата міської 

ради Кирія О.В. відносно Невського ринку (знос та припинення діяльності 

ринку). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

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

секретаріату обрати трьох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Бібика Віталія Володимировича; 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Ульянченко Оксану Федорівну. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Бібика Віталія Володимировича; 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Ульянченко Оксану Федорівну. 

Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Бейгула Ігоря Станіславовича; 

Дубовик Любов Іванівну. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Бейгула Ігоря Станіславовича; 

Дубовик Любов Іванівну. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Гланца Віталія Аркадійовича. 

 Головою редакційної комісії обрано Бейгула Ігоря Станіславовича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  
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Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

восьмої сесії. Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень вам 

роздані. 

 

Омельченко Т.П.: 

Артем Юрійович! Я пропоную внести до порядку денного проект 

рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 «Про 

перейменування вулиць». 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб внести пропозицію Омельченка Т.П. до порядку 

денного, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 33. 

Питання включено. 

 

Омельченко Т.П.: 

Артем Юрійович! Я прошу, по можливості, поставити це питання 

одним із перших. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Повідомив, що дане питання буде розглянуто після технічної 

можливості (підготовки листків для голосування та проекту рішення). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «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 восьмої сесії дане 

питання, прошу голосувати: 

За? Проти? Утримався? 

За 33. 

Питання включено. 
 

Також є пропозиція виключити з порядку денного питання «Про 

внесення змін до Статутів навчальних закладів міста». 

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

питання, прошу голосувати: 

За? Проти? Утримався? 
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За 33. 

Питання виключено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Також надійшло звернення від фракції ВО «Батьківщина» за підписом 

голови фракції Марченка Ю.М, щоб внести зміни до порядку: «Відкласти 

питання щодо змін до бюджету у видатковій частині до наступної сесії. 

Фінансовому управлінню міської ради внести поправки до видаткової 

частини щодо врахування виділення коштів в розмірі 200 тис.грн. на кожного 

депутата Конотопської міської ради для здійснення своїх депутатських 

повноважень». 

Товариство! Нас люди не зрозуміють – це по-перше. По-друге, це 

питання повинна обговорити бюджетна комісія, а також комісія по ЖКГ, 

тому у мене пропозиція до фракції ВО «Батьківщина» це звернення 

відкликати і у належному порядку, з нашого бюджету – це 7,2 млн.грн., це 

весь наш бюджет розвитку… 

Виклики із залу «ганьба». 
 

Тягній С.М.: 

Шановні колеги! Нажаль склалася така ситуація, що протягом 

декількох тижнів ми в комісії працювали, всі депутати працювали в комісіях, 

у нас є перевиконання бюджету за січень місяць, тобто є профіцит у розмірі 

майже 23,5 млн.грн. Протягом 2 тижнів депутати збиралися неодноразово, 

намагалися зрозуміти, яким чином будуть розподілені кошти, яким чином 

будуть закривати всі галузі по місту, у яких незабезпеченість і яким чином 

будуть виконуватися накази наших виборців на округах. На сьогоднішній 

день управління ЖКГ на депутатській комісії по ЖКГ, вперше, коли я 

піднімав ці питання і хотів почути, за які кошти будуть виконуватися і 

закриватися питання ремонту дахів, ремонту доріг, тобто ті зобов’язання, які 

потрібно закрити вже саме сьогодні, то ми не чули відповіді і більш того цю 

комісію головою комісії було зірвано. Наступного дня ми також зібралися, ці 

питання були висловлені, проте до протоколу вони не попали і вирішили, 

щоб розглянути це на бюджетній комісії. На бюджетній комісії ніхто не 

почав слухати, пішли по процедурі і навіть ці питання «визначили і ви 

голосуйте», чомусь те, що кажуть депутати, нас сьогодні не чують. Тому 

ситуація така, що є практика інших міст, є практика м.Суми, що якщо є 

профіцит, то у відсотковому відношенні надається депутатам сума, 

розподіляється пропорційно між кожним депутатом, це не надається 

депутату, як заробітна плата, ні, це кошти, які знаходяться в управлінні ЖКГ 

або в іншому місті і витрачаються виключно на потреби округу того 

депутата, за яким його обирали. Тому сьогодні є профіцит 25 чи 23,5 

млн.грн., в м.Суми є така практика і завжди 200 тис.грн. виділяли.  

Дякую за увагу! 
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Льовшин Н.О.: 

Так, дійсно, це питання не розглядалося на бюджетній комісії, у нас 

були свої процедурні питання і ці питання для нас були апріорі важливіші. 

Вибачте будь ласка пане Сергію. По друге. Йдеться про суму 7 млн.грн… 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Пані Льовшин, вибачаюся, я Вас переб’ю, зараз продовжите. Пане 

Тягній, я Вас інформую і весь депутатський корпус про те, що досі не 

підписані Президентом рішення Верховної Ради України про фінансування 

закладів професійно-технічної освіти з Державного бюджету. Досі не 

підписано Президентом України рішення Верховної Ради України про 

фінансування пільгових перевезень з Державного бюджету України. 

Будь ласка продовжуйте. 
 

Льовшин Н.О.: 

Ви знаєте, в обласних депутатів даний бюджет складає майже 5 

млрд.грн. і у них трішки менші запроси, хоча область набагато більша ніж 

Конотоп. Сергій Миколайович, я дуже добре розумію і у мене також сьогодні 

є виборці перед якими я також сьогодні зобов’язана. Але розкажіть мені будь 

ласка, як Ви будете покривати за рахунок цих 200 тис.грн. загальні статті, 

там де у нас також є заборгованість? Ви постійно піднімаєте ці питання, але 

відповіді так і немає.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

І ще доводжу до відома депутатський корпус, що у нас є 

незабезпеченість по захищеним статтям, по фонду заробітної платні по 

медицині і 4,5 млн.грн. по освіті.  
 

Льовшин Н.О.: 

Тому я прошу усіх депутатів бути більш послідовними і якщо є 

питання, давайте їх обговоримо на бюджетній комісії, але я, як голова 

бюджетної комісії,  проти такої суми.  
 

Тягній С.М.: 

Я наполягаю, щоб ми включили, а далі ми будемо розглядати.  
 

Максименко О.М.: 

Я хотів би сказати на репліку паня Тягнія. Я, як голова комісії ЖКГ, 

просто прозвучала брехня з його вуст. На цій комісії ми розглядали всі 

питання і те питання, яке сьогодні розглядалося по дорогам, яке він виніс і 

були присутні другі депутати на нашій комісії, ми вирішили на 4 вулиці, які 

вже сьогодні, ще минула каденція депутатського корпусу, там розглядали 4 

вулиці, де є  і експертиза, і проекти, і всі депутати дали згоду, тільки один 

Тягній чомусь не розуміє цю ситуацію.   
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Семеніхін А.Ю.: 

Пане Максименко, я прошу без особистостей і грубих слів.  
 

Тягній С.М.: 

Я вибачаюся, але пан Максименко каже, що я говорю якусь брехню. 

Було звернення депутатів до депутатської комісії по етики та естетики, дане 

звернення розглядається, це стосовно брехні і тому подібному. Що 

стосується доріг, то так, дійсно, ми піднімали питання доріг, на 4 дороги 

будуть виділені кошти, ми проголосували і є протокол, і проголосували всі 

одноголосно. Тому давайте не будемо маніпулювати інформацією, а будемо 

об’єктивними на даний момент, бо зараз стоїть питання зовсім інше. Зараз 

стоїть питання, яким чином буде вирішувати управління ЖКГ і за який кошт 

ті питання, які сьогодні є загайними у мешканців нашого міста, сьогодні 

течуть дахи, водопроводи і так далі. 
 

Левченко Ю.В.: 

З практики інших міст. Звісно є така практика, але є такий момент – ви 

пропонуєте 200 тис.грн. на депутата на рік. Місто Конотоп має 90 тис. 

мешканців, депутат Київської міської ради, м.Київ має 3 млн. мешканців, має 

450 тис.грн. на рік. На одного депутата Київської міської ради приблизно 

припадає 25 тис. мешканців, а по м.Конотоп приблизно виходить 2,5 тис. 

Можливо ті кошти, які у вас зараз є – це 15 тис.грн., це замало, можливо, але 

200 тис.грн. на рік - це занадто. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! У мене прохання, давайте в порядку встановленим 

Законом, на бюджетну комісію вносьте свою пропозицію, зміни до бюджету 

ми завжди можемо внести, завжди, щоб не зривати сьогодні бюджетний 

процес, не зривати нашу сьогоднішню сесію, бо погодьтеся, що при всій 

повазі ми є всі представниками різних політичних сил, найбільша фракція в 

міській раді – це фракція ВО «Свобода», 8 депутатів – це 1,6 млн.грн. і при 

цій логіці також кошти повинні йти і на міського голову. Навіть ми, 

користуючись політичною мовою, розуміємо, що ці кошти підуть не зовсім 

правильно, куди вони мали б йти насправді. Я розумію, що у мене буде 

величезна сума коштів щось робити, буде сума коштів у кожного депутата 

свободівця щось робити, але це не правильно, навіть в Києві розрахунки 

інші, в Сумах інші, це фактично наш бюджет розвитку, ми просто зараз 

візьмемо і подрібнимо по 200 тис.грн. на кожного, але це не правильно.   

 

Виклики із залу «ганьба». 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Це не правильно. Я прошу спокою в залі. Справа в тому, 

що 200 тис.грн., нас люди не зрозуміють, не зрозуміють. У нас є бюджет 
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розвитку – це перше. Друге. У нас є проблеми по освіті, вони просили 4,5 

млн.грн. 
 

Багрянцева О.Ю.: 

Шановний Сергій Миколайович! Всі Ваші депутатські звернення ми 

враховуємо, вони надходять ще, зараз надійшло тільки половина 

депутатських звернень. Ми будемо чекати до 15 березня, ми робимо таку 

(демонструє) табличку, де всі ці ваші звернення ми вносимо. Поки що 

подали 18 депутатів і до 15 березня є час подати. Зараз тепліє, розтане сніг, 

ми бачимо, які у нас проблеми, ми виходимо до своїх виборців, ми з ними 

спілкуємося, ми будемо враховувати пропозиції всіх депутатів, не буде 

такого, що одному депутату зроблять все, а іншому нічого. Все це вноситься, 

вивчається і потім ми разом з вами сядемо на постійних комісіях, загальних 

зборах і обговоримо. 
 

Бібик В.В.: 

Шановні колеги! Депутат Тягній пропонував це питання поставити до 

порядку денного, я пропоную поставити його до порядку денного в розділі 

«Різне», його не можна вирішити зараз і по суті не можна, воно не 

розглядалося ні на комісіях, ніде, немає приводу для спору. Суть його 

звернення проста, ми вже 100 днів чекаємо з тими питаннями, ми маємо 

дисципліновано дати наші пропозиції до 5 березня і потім розглядати разом з 

бюджетом це питання.  
 

Кондратьєв Є.О.: 

Я хочу сказати, що сума може бути не 200 тис.грн., але є такі проблеми 

на округах на сьогоднішній день, що чекати не можна, потрібні кошти, у 

мене є дві вулиці, де люди не можуть виїхати на візках і машина не може 

виїхати, і де ці гроші брати сьогодні я не знаю, а треба сьогодні і навіть 

вчора. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Дивіться. У мене все місто, а у вас один округ, у мене таких звернень в 

36 разів більше ніж у Вас. Це питання потрібно вирішувати комплексно. 

Якщо Ви отримаєте 200 тис.грн., у Вас є дві вулиці, Ви їм привезете щебінь і 

цей щебінь, з хорошими дощами, опиниться ще глибше ніж та калюжа. Це 

питання потрібно вирішувати в комплексі.  
 

Кондратьєв Є.О.: 

Я не мав на увазі 200 тис.грн., я мав на увазі, що депутат повинен мати 

якісь кошти. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Я з Вами згоден і у міського голови теж повинні бути якісь гроші для 

того, щоб допомогти привезти учасника АТО, нашого пораненого, до 

м.Конотоп, я виклав власні кошти, повинні дати кошти дітям, щоб поїхати на 
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концерт, я абсолютно з Вами згоден, я гроші даю з власної кишені, але 

давайте це зробимо в правильному порядку, ще не всі депутати написали 

звернення.   
 

Омельченко Т.П.: 

Давайте це питання розглядати, як запропонував Бібик В.В., або 

обговорювати це питання, коли будемо розглядати зміни до бюджету.  

 Депутати з минулої каденції знають, що по 15 тис.грн. було коштів і по 

30 тис.грн. на асфальтування доріг або на ремонт, все.  
 

Семеніхін А.Ю.: 

Запропонував зняти це питання і в порядку визначеним регламентом 

підійти до вирішення цього питання.  

Звернувся до депутатів, щоб визначитись чи ставити це питання в 

«Різне» чи зняти його. Депутати вирішили надати слово ініціатору 

питання. 
 

Тягній С.М.: 

Давайте не маніпулювати інформацією, всі говорять про 200 тис.грн., 

але ці 200 тис.грн. йдуть в бюджет розвитку і розвивають наше місто, і 

закріплюються саме за округами, а не за депутатами. Ми сьогодні будемо 

розглядати питання бюджетні, де ми будемо розглядати це питання в розрізі 

по іншим галузям. Тому давайте ми на перерві розглянемо і будемо 

розглядати разом з бюджетними питаннями, або в різному.  
  

Семеніхін А.Ю.: 

Справа в тому, що я вже не знаю, як правильно мені це ставити на 

голосування. Ви зараз говорите, що за округом закріплюються кошти, а в 

зверненні пишете, що на кожного депутата. Як правильно трактувати?  
 

Кирій О.В.: 

Дивіться. У нас є округи, де депутатів немає, тому вийде, що округ 

зовсім нічого не отримає. З цим потрібно визначатися.  
 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Я ставлю це звернення від ВО «Батьківщина» на 

голосування в «Різне». Я прошу не підтримувати цього і прошу голосувати 

проти. 
 

Омельченко Т.П.: 

Давайте його розглянемо, коли будуть зміни до бюджету, не потрібно 

його  в «Різне» ставити.  
 

Семеніхін А.Ю.: 

По перше це питання сире, зараз тут присутня громадськість, яка зараз 

чекає коли ми врешті всі і я разом з вами почнемо працювати. 
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Дубовик Л.І.: 

Шановні депутати! Ви голосували за регламент? Так будьте добрі, 

давайте його дотримуватися! Є регламент і потрібно його дотримуватися! 

 Оплески в залі. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Ставлю на голосування… Чи Ви відкликаєте свою 

пропозицію? Я питаю голову фракції. Ви відкликаєте свою пропозицію? 
 

Марченко Ю.М.: 

Ставимо в «Різне» на голосування. 
 

Горлач Євген (керівник міського осередку організацій Правий сектор): 

Шановні депутати! Ви зараз розглядаєте питання про 200 тис.грн. на 

депутата і ви говорите про якийсь там щебінь на дороги, ще щось, а цим 

займається весь бюджет.  
 

Семеніхін А.Ю.: 

Пане Горлач! Я дуже Вам дякую за Вашу небайдужість, я зараз ставлю 

на голосування і звертаюся до всіх депутатів не підтримувати це рішення.  
 

Тягній С.М.: 

Ми знімаємо. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Знімаєте? Так. «Батьківщина» зняла це питання. 

 Оплески в залі. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного восьмої сесії, 

прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 33. 

Порядок денний восьмої сесії затверджений. 

 

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

голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 33.  

Регламент восьмої сесії затверджено. 
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Порядок денний 8 сесії міської ради 7 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Про впровадження у місті Конотоп у 2015 році проектів за рахунок 

грантових та кредитних коштів міжнародних фінансових організацій 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

2.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2015 рік 

 Семеніхін А.Ю.. міський голова 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 1 грудня 2015 «Про 

перейменування вулиць» 

 Омельченко Т.П., депутат міської ради 

Холодьон С.І., начальник відділу архітектури та 

містобудування Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

4.  Інформація про стан законності за 2015 рік та заходи щодо її 

зміцнення 

 Сегида С.М., керівник Конотопської місцевої прокуратури, 

радник юстиції 

 

5.  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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

6.  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 
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Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

7.  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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

8.  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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

9.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень 

виконкому 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

10.  Про надання дозволу на викуп у власність 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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

11.  Про продаж у власність частини 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 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

12.  Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

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

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

13.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та 

оздоровлення дітей улітку 2016 року» 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

та спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

14.  Про затвердження Статутів Конотопського міського будинку 

культури «Зоряний» та Конотопської міської централізованої 

бібліотечної системи 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

15.  Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської 

ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

16.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

17.  Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

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

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

18.  Про внесення змін до Положення про відділ організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

19.  Про затвердження статутних документів територіального центру 

соціального обслуговування Конотопської міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

20.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

21.  Про міську Програму соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на І квартал 2016 року 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

22.  Про надання матеріальної допомоги 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

23.  Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона 

здоров’я жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 
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Шульга Ж.О., завідувач сектору охорони здоров’я міської 

ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

24.  Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному 

підприємству КП «Теплогарант» 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

25.  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 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

27.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «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 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 
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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 впровадження у місті Конотоп у 2015 році проектів за рахунок 

грантових та кредитних коштів міжнародних фінансових організацій.  

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови. 

Дана інформація є у всіх депутатів, проект рішення розглядався на 

загальних зборах, в постійних комісія, зауважень та пропозицій не було, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово для інформації з даного питання надається голові профільної 

постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

Питання розглядалося на профільній комісії, на загальних зборах, 

запитань не було, 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    33.  

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33.  

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про впровадження у місті Конотоп у 2015 році проектів за рахунок грантових та 

кредитних коштів міжнародних фінансових організацій» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 
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1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський 

голова) 
+    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2015 рік.  

 

ДОПОВІДАВ: 

Семеніхін Артем Юрійович, міський голова. 
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 Дане питання розглядалося на відповідних профільних комісіях міської 

ради, зауважень та заперечень не надходило, прошу підтримати. 

 

Багрянцева О.Ю.: 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику голови 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

 

Пащенко І.О.: 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, зауважень не 

було, просимо підтримати. 

 

Відсутні в залі Марченко Ю.М. та Тягній С.М. (покинули залу) 

 

Багрянцева О.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради за 2015 рік» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський 

голова) 
+    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    
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15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович    Покинув 

залу 

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович    Покинув 

залу 

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 1 грудня 2015                

«Про перейменування вулиць». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Омельченко Тарас Павлович, депутат міської ради. 

Я пропоную, Артем Юрійович, доручити секретарю міської ради і 

оргвідділу розробити проект зміни до регламенту міської ради 7 скликання 

щодо питання, що якщо ми голосуємо і нема поправок, то зразу голосуємо не 

«за основу», а відразу «в цілому». Ми суттєво скоротимо час для 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Підтримую і даю відповідне доручення оргвідділу - попрацюйте над 

цим і на наступну сесію винесіть відповідний проект рішення. 
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Омельченко Т.П.:  

Шановні депутати! До вашої уваги проект рішення сесії Конотопської 

міської ради 7 скликання «Про внесення змін до рішення міської ради від      

1 грудня 2015 «Про перейменування вулиць»: 

 «Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 

 

міська рада   в и р і ш и л а: 

 

1.З метою виправлення технічних помилок викласти додаток №1 

рішення сесії міської ради від 1 грудня 2015 (7 скликання 2 сесія) «Про 

перейменування вулиць» в новій редакції, (згідно додатку)». 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Дане рішення розглядалося на засіданні голів фракцій 

перед початком цієї сесії, тому я прошу підтримати дане рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до рішення міської ради від 1 грудня 2015 «Про перейменування 

вулиць» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський 

голова) 
+    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    
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10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Шановне товариство! Я зараз, як міський голова, заявляю, що 

перейменування вулиць в місті Конотоп згідно Законів України про 

декомунізацію відбулося вчасно. Згідно цих Законів про декомунізацію саме 

мною, а не депутатським корпусом, моїм розпорядженням, було 

перейменовано вулиці, які носили назви діячів чи якихось подій пов’язаних з 

тоталітарним комуністичним режимом. Тому товариство, прошу з 

розумінням і з повагою поставитися до того Закону України ,який прийняла 

Верховна Рада України, до того розпорядження, яке було мною підписане 

про перейменування вулиць. Слава Україні! 

До речі, місто Конотоп є дине в Сумські області, яке 100% вчасно 

завершило процес декомунізації. У нас немає жодного пам’ятника Леніну, 

жодної таблички, вулиці, які носять ім’я комуністичних діячів. Тепер за нами 

процес українізації. 
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З вашого дозволу я відлучуся на 5 хвилин, продовжить сесію секретар 

міської ради. 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Інформація про стан законності за 2015 рік та заходи щодо її 

зміцнення.  

Інформація додається 
 

ДОПОВІДАВ: 

Сегида Сергій Миколайович, керівник Конотопської місцевої 

прокуратури. 

Шановний пане голово, шановні депутати, шановна громадськість! Всі 

статистичні дані є в матеріалах, я вас проінформую, що відбулося в 

прокуратурі за останній час, які у нас повноваження,чим ми зараз займаємося 

і так далі.  

Триває система реформування органів прокуратури України, протягом 

всього процесу реформовано відповідно до нового Закону України «Про 

прокуратуру», який почав діяти в минулому році, 178 місцевих прокуратур 

України. Зазначу, що на території Сумської області замість 19 районних, 

міжрайонних, міської прокуратури утворено 5 місцевих прокуратур, одна із 

яких є Конотопська місцева прокуратура до юрисдикції якої увійшли 

м.Конотоп, Конотопський район, Буринський район, Путивльський та 

Білопільський райони. В цих районах створені відділи Конотопської місцевої 

прокуратури.  

Декілька слів скажу, як проводиться комплексне зайняття посад на 

основі відкритого конкурсу. Конкурс проходить на основі прозорості і 

максимальної об’єктивності. Заявки на цей конкурс мали можливість подати 

всі бажаючі. Проведений конкурс складався для кандидатів на посади 

прокурорів прокуратури з двох етапів, а для кандидатів на керівні посади з 

чотирьох етапів. Всі кандидати здавали тести на знання законодавства – це 

100 питання з більше ніж 5 тис. питань. Також здавали тести на загальні 

здібності, а претенденти на керівні посади здавали психологічні тести та 

проходили співбесіду. Всі тести, які здавали претенденти на зайняття посад в 

прокуратурі, для нас саме проводилися в м.Харків, у вищому навчальному 

закладі, який немає жодного відношення до прокуратури. Проводили 

тестування незалежні особи, які не працюють у органах прокуратури, за 

використанням комп’ютерної техніки і комп’ютерна програма автоматично 

формувала 100 питань, на які необхідно було дати відповідь. Даний результат 

відразу фіксувався членами комісії, вносився до списку і весь процес 

фіксувався на відеокамери. Таким чином виключалася будь-яка можливість 

вплинути на тестування.  

Після проходження даного тестування було сформовано рейтинг і 

відповідно до рейтингу в подальшому кандидатів було призначено на посади 

прокурорів. Зараз немає вже помічників, старших помічників прокурорів, всі 

прокурори. Як я вже зазначав вище, кандидати на зайняття керівних посад в 
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подальшому проходили ще психологічні тести і співбесіду із членами комісії 

в м.Києві до складу якої входили працівники Генеральної прокуратури 

України, народні депутати України, адвокати та громадські діячі. На 

співбесіду було допущено 16 кандидатів згідно рейтингу, які найкраще 

пройшли попередній етап тестування. Проведення співбесіди також 

транслювалося в режимі онлайн. За результатами співбесіди комісією 

складався рейтинг і нею визначалися 3 кандидати, які були рекомендовані 

Генеральному прокурору на призначення керівником прокуратури. При 

цьому комісія надавала свою рекомендацію щодо того, кого із 3 кандидатів 

вона вважає найдостойнішим на зайняття посади керівника прокуратури. 

Після призначення керівника прокуратури, комісія також надавала 

рекомендації прокурору області, кого вона вважає найдостойнішим зайняти 

посаду заступника керівника і відповідно до цих рекомендацій 

призначаються заступники керівника. Таким чином, всі кандидати, які 

найкраще пройшли всі етапи тестування і були призначені в Конотопську 

місцеву прокуратуру. 

У зв’язку із скороченням посад в органах прокуратури, 5 працівників 

Конотопської міжрайонної прокуратури, були звільнені. До речі, деякі із них 

досить кваліфіковані юристи, які тривалий час працювали в органах 

прокуратури, але вони не потрапили в так званий прохідний рейтинг, тому 

були звільнені.  

Нагадаю, що в минулому році набрав чинність новий Закон України 

«Про прокуратуру», який спрямований на досконалі законодавчі зміни 

організації та діяльності прокуратури України. З метою впровадження 

європейських стандартів позбавлено прокурату деяких повноважень, 

запроваджено положення, які покликані підвищити ефективність діяльності 

прокуратури. 

На місцеву прокуратуру, як і на прокуратуру України загалом, 

покладається здійснення 4 функцій: 

-підтримання державного обвинувачення; 

-представництво інтересів громадян або держави в суді. Тут звузили 

наші повноваження і ми тепер маємо право подавати позови лише в інтересах 

певної категорії громадян – це неповнолітні, обмежено дієздатні та 

недієздатні і лише за умови, що законні представники чи відповідні органи 

не належним чином здійснюють покладені на них обов’язки і лише за таких 

умов. До речі прокуратура також зобов’язана сплачувати судовий збір, а тому 

всі знають, що бюджети є досить обмежені; 

-нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Тут також є зменшення 

наших повноважень. Якщо раніше ми наглядаючи за працівниками міліції, 

мали право у разі неефективного виконання обов’язків, вносити відповідні 

документи і ставити про притягнення їх до відповідальності, то на цей час 

цих повноважень ми позбавлені; 
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-нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також, при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

 Тому відбулися дуже серйозні зміни в нашій діяльності, але 

незважаючи на це ми готові працювати та якісно виконувати свої функції. 

Дякую!  

 

Багрянцева О.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, зауважень не 

було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

поправкою, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Інформація про стан законності за 2015 рік та заходи щодо її зміцнення» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова)    Покинув 

залу 

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    
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12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Шановні присутні! Дане питання було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, загальних зборів депутатів, зауважень та доповнень не 

було, прошу підтримати. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, доповнень та 

зауважень не було, прошу підтримати. 
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Відсутній Гричановський А.М. (покинув залу) 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

поправкою, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова)    Покинув 

залу 

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    
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28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

6.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 Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, доповнень та 

зауважень не було, прошу підтримати. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Проти     0. 

Утримались    1. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 
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Проти     0. 

Утримались    1. 

Рішення прийнято, дякую. 
 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова)    Покинув 

залу 

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович   +  

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 30 0 1 6 
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, доповнень та 

зауважень не було, прошу підтримати. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    
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6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, доповнень та 

зауважень не було, 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 
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22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

9.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень 

виконкому. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, доповнень та 

зауважень не було, 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    33. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

загальних зборах депутатів, пункт 2 і 2.1. в результаті розгляду було 

виключено, пропоную пункти 1 та 3 винести на голосування та підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, дійсно, було 

прийнято рішення, що пункти 2 і 2.1. не виносити на розгляд сесії, оскільки 

там є конфліктна ситуація, прошу підтримати рішення без даних пунктів. 

 

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    33. 

 

Хто за те, щоб виключити з рішення пункти 2 і 2.1, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    
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2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

Про продаж у власність частини земельної ділянки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даним проектом пропонується продати у власність за результатами 

експертної оцінки земельну ділянку по вул.Красногірська, 4  на 
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обслуговування будівлі гаража. Проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної комісії, загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, доповнень та 

зауважень не було, 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про продаж у власність частини земельної ділянки» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    
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19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Білоус Інна Григорівна, начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, загальних 

зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 
 

Максименко О.М.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, 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    33. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 
  

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного будівництва» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

 Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2016 року». 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  
 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2016 року» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 
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9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Статутів Конотопського міського будинку культури 

«Зоряний» та Конотопської міської централізованої бібліотечної системи. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 
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Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  
 
 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження Статутів Конотопського міського будинку культури «Зоряний» 

та Конотопської міської централізованої бібліотечної системи» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    
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28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, були зауваження, надані роз’яснення, прошу 

підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  
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 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2014-2017 

роки» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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Семеніхін А.Ю.:  

Оголошується перерва на 40 хвилин, збираємося о 14 годині 20 хвилин. 

 

Перерва 40 хвилин 

 

Після перерви: 

 

Хвилина вшанування пам’яті Героїв небесної Сотні. 

 

16.СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до 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, були доповнення, з урахуванням ваших 

пропозицій проект рішення в новій редакції вам розданий, інших зауважень 

та пропозицій не надходило, прошу підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Євсейчику Сергію Леонідовичу. 

 

Євсейчик С.Л.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної постійної комісії, 

зауважень немає, прошу підтримати даний проект рішення.  

 

Відсутній Гричановський А.М. 

 

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    32. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  
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РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 2016 рік» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

Про внесення змін до 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, були доповнення, з урахуванням ваших 

пропозицій проект рішення в новій редакції вам розданий, інших 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 було розглянуто на засіданні профільної постійної комісії, 

були добавлені слова «в комунальних ЗМІ», більше зауважень та пропозицій 

не було, 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації населення на 

2016 рік» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 
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9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Положення про відділ організаційної та кадрової 

роботи міської ради. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної 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. 
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Гланц В.А.: 

 Питання було розглянуто на засіданні профільної постійної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Положення про відділ організаційної та кадрової роботи 

міської ради» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    
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27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження статутних документів територіального центру 

соціального обслуговування Конотопської міської ради. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  
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РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження статутних документів територіального центру соціального 

обслуговування Конотопської міської ради» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 
 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення на 2013-

2016 роки» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    
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11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

Про міську Програму соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на І квартал 2016 року. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Шановні присутні! З 1 січня 2016 року, у зв’язку зі змінами в 

законодавстві пропонувалося за рахунок коштів місцевих бюджетів надавати 

пільговий проїзд окремим категоріям громадян. Протягом січня та лютого 

перевізниками міста здійснювалися перевезення пільгових категорій 

населення за власний рахунок. З метою фінансування даних витрат було 

підготовлено проект рішення, яке є в матеріалах сесії. 18 лютого 2016 року 

Верховна Рада України прийнятий законопроект 4024 щодо повернення 

виплати компенсації за пільгові перевезення та фінансування інших пільг за 

рахунок коштів державного бюджету. Тому враховуючи даний факт є 

доцільним відкласти розгляд виділення коштів з міського бюджету, що і було 
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рекомендовано профільною комісією під час розгляду даного рішення, але на 

сьогодні фінансове становище Конотопського трамвайного управління є 

складним, тому внесено зміни у заплановану програму і пропонується 

виділити кошти на 1 місяць в сумі 310 тис.грн. Уточнений проект програми 

вам розданий. Прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про міську Програму соціального захисту пільгових категорій населення 

м.Конотоп на І квартал 2016 року» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    
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15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

22.СЛУХАЛИ: 

Про надання матеріальної допомоги. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

На засідання чергової сесії було підготовлено рішення «Про надання 

матеріальної допомоги» за депутатськими зверненнями на суму 31 тис.грн., 

але у зв’язку із чисельними зверненнями громадян сума збільшилася на 13,2 

тис.грн., тому на даний час становить 44,2 тис.грн. Прошу підтримати 

уточнений проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання матеріальної допомоги» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    
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33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 
 
 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

23.СЛУХАЛИ: 

Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить 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    33. 
 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я жителів 

м.Конотоп на 2016-2018 роки» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    
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2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному 

підприємству КП «Теплогарант». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович,  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 
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До вашої уваги пропонується проект рішення про надання поворотної 

фінансової допомоги комунальному підприємству КП «Теплогарант» в 

розмірі 1 млн. 200 тис.грн. Дане питання розглядалося на засіданні 

профільної комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень, пропозицій не 

надходило, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, просимо 

підтримати.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Омельченко Т.П.: 

Тут стоїть термін не підніше 1 грудня 2016 року, це не правильно, 

термін повинен стояти інший – не пізніше початку опалювального сезону або 

раніше. Закінчиться опалювальний сезон. Скільки коштів потрібно? 

 

Підлипенець О.М. (директор КП «Теплогарант»).: 

У нас відкрита кредитна лінія і ми прорахували цю суму.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Зроблені розрахунки, щоб стабільно, не заходити в перевитрати по 

кредитній лінії, стабільно він закриє цей борг до 1 грудня. Він закриє його 

раніше, але це на всякий випадок.  

 

Омельченко Т.П.: 

Я це розумію, але я вважаю, що ми повинні писати до 15 жовтня, тому 

що далі йде списання і незрозуміло, які умови будуть. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ми вжили всіх заходів стосовно повернення КП «Теплогаранту» 

боргів, якому фактично 1 млн.грн. були винні коштів. Ми їх фактично вже 

повернули, єдиний боржник у нас залишився – це ЖРЕП «Житлосервіс».  

1,2 млн.грн. – це та сума, яку він заявив на березень місяць, попередня 

оплата.  

 

Омельченко Т.П.: 

За січень та лютий він вже розрахувався? 
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Семеніхін А.Ю.:  

Так. Це виключно попередня оплата за березень місяць.  

 

Огрохін І.М.:  

Задав питання про стан кредитної лінії КП «Теплогарант». 

 

Підлипенець О.М. (директор КП «Теплогарант»).: 

Кредиту 1 млн.грн. і заборгованість по кредиту 1 млн.грн. Цей мільйон 

у нас прорахований і він буде погашений згідно графіку, і кредит, і позика.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Які ще будуть запитання? 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству КП 

«Теплогарант» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    
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20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович +    

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 33 0 0 4 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Прошу відкрити пояснювальну записку на 195 сторінці. З 1 по 6 

питання – це суто технічні моменти. 7 пункт – це той пункт, по якому ми 

щойно приймали рішення, ми змінюємо 2 млн.грн. на 1,2 млн.грн. по КП 

«Теплогарант». Пункт 8 – також технічний момент. Пункт 9 ми вносимо 

зміни міського бюджету, до доходів загального фонду міського бюджету і 

додаємо їх на 23769,9 тис.грн. Будуть які питання з 1 по 9 пункти? Немає. 

Переходимо до 10 пункту. Освіта. На освіту  передбачається всього           

2 млн. 900 тис.грн., з них 1 млн. 400 тис.грн. нга харчування дітей 1-4 класів 

та капітальні ремонти – 1 млн. 500 тис.грн. Що мається на увазі під 

капітальними ремонтами – це в першу чергу дитячий садочок «Волошка» на 

Житломасиві, там переобладнаний басейн, там відкрилася додаткова група, а 

також дитячий садочок «Райдужний». 

Охорона здоров’я. На охорону здоров’я у на передбачено 10 млн. 760 

тис.грн., з них 5 млн. 200 тис.грн. на покриття незабезпеченості по заробітній 

платі, 2 млн.грн., які розбиваються на збільшення вартості ліжко дня по 

харчуванню (1 млн. 117 тис.грн.) та медикаменти (382 тис.грн.), а також 500 

тис.грн. на таблетки для діабету та забезпечення рецептами пільгових 

категорій. Також на попередніх загальних зборах депутатів було вами 
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попередньо погоджено ініціативу про надання додатково 60 тис.грн. на 

обстеження призовників. Капітальні видатки – 3 млн. 500 тис.грн. Потреба в 

капітальних видатках тільки ЦРЛ складає 4 млн. 200 тис.грн., але ми 

прорахували, що це перебільшена сума і вони хочуть використати дані кошти 

на обладнання для відділення анестезіології і інтенсивної терапії, на 

амбулаторію загальної практики на Житломасиві та Загребеллі, проведення 

капітального ремонту даху туберкульозного відділення та проведення 

капітального ремонту даху генікологічного відділення, терапевтичного 

відділення та заміна двох вікон в очному відділенні. Це те, що стосується 

ЦРЛ. Також у нас є міська лікарня, якій потрібна заміна 4 дверей, протікає 

дах, на який приблизно потрібно 100 тис.грн. 

   

Бібик В.В.:  

Ми виділяємо 3,5 млн.грн. на капітальні видатки по лікарні, але по 

охороні здоров’я у нас незабезпеченість по заробітній платі 19 млн.грн. Що 

будемо робити, якщо виявиться, що на листопад-грудень нічим охороні 

здоров’я платити зарплату? 

     

Степанченко І.О.:  

Як раз 5 млн. 200 тис.грн. ми виділяємо на незабезпеченість по 

заробітній платі та енергоносіям.  

   

Бібик В.В.:  

Так, але у нас 19 млн.грн. не вистачає, 5 млн.грн. ми даємо і у нас не 

буде вистачати 14 млн.грн. Зараз ми витратимо 3,5 млн.грн., а потім як 

будемо? 

     

Степанченко І.О.:  

Ми можемо розраховувати на додаткові субвенції із державного 

бюджету, але це не 100%. 

   

Бібик В.В.:  

Якось небезпечно розраховувати на додаткові субвенції. Є кримінальна 

відповідальність за невиплату заробітної плати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Саме про це я і казав на початку сесії – це про 200 тис.грн. депутатам. 

   

Огрохін І.М.:  

Ми знову кажемо про капітальні видатки, а як враховані по лікарням 

вартість койка ліжка і по забезпеченню харчування, медикаментами? Чи вони 

відрізняються в одній лікарні та іншій, чи це одні умови для однієї і другої 

лікарні? 
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Степанченко І.О.:  

Цю інформацію можуть надати головні лікарі лікарень, або зверніться 

у сектор охорони здоров’я. 

   

Огрохін І.М.:  

Справа в тому, що я звертався і відповіді не отримав, і тому питання 

знову піднімаю.  

   

Кошевецька В.П.:  

Я хочу прокоментувати ті зауваження, які депутати піднімають, вони 

піднімаються на комісіях, тому це враховано, тобто та сума, яка виділяється 

на медикаменти, пільгові рецепти, харчування, вона пропорційно розділена 

по населенню по двох лікарням. Ми це питання опрацювали, по харчуванню 

– 1 млн. 119 тис.грн. (947 тис.грн. по ЦРЛ і 170 тис.грн. по міській лікарні), 

медикаменти – 382 тис.грн. (305 тис.грн. по ЦРЛ  і 76 тис.грн. по міській 

лікарні), тобто ми врахували зауваження і приведено в рівні умови всі жителі 

міста.  

   

Огрохін І.М.:  

Ви кажете, що людина, незалежно від того, де вона живе в м.Конотопі, 

чи на КВРЗ чи на Житломасиві, якщо вона приходить в одну чи іншу 

лікарню, вона отримує однакові послуги. Це вже вирішено7 Чи з якого числа 

це буде вирішено? І по медикаментам і по харчуванню тощо, і вона не буде 

платити ніяких додаткових внесків. Поясніть, як це буде?  

   

Кошевецька В.П.:  

Я коментую  яким чином вносяться зміни, як вони розподілені, а як 

буде обслуговуватися населення, хто платитиме чи не платитиме, то у 

моному розумінні жителі КВРЗ будуть обслуговуватися на тих же умовах, 

що і в ЦРЛ. Тобто перша допомога буде надаватись, харчування буде на рівні 

ЦРЛ. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я додам. Справа в тому, що у нас буде збалансовано рівень 

обслуговування, які у міській лікарні так і в ЦРЛ. За що доведеться платити, 

а за що ні, то цю інформацію вам детальніше готові надати головні лікарі цих 

лікарень. Чому? Тому що, якщо взяти ту саму рентген-плівку, чи, наприклад, 

якісь аналізи, чи ще щось, то в одній лікарні вони є, наприклад, а в іншій 

немає.  

   

Огрохін І.М.:  

Я розумію про що Ви кажете, але мене хвилює також таке питання – 

матері приходять щеплення робити у центральну лікарню, це безкоштовно, а 

в залізничній лікарні зовсім інші умови. Так я знову питаю: після цих рішень, 

які ми приймаємо, воно буде вирівняно? Чи, як?  
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Семеніхін А.Ю.:  

Вони всі стають в рівні умови. Щеплення будуть робитися, якщо ця 

вакцина закуплена за бюджетний кошт, то щеплення будуть робитися 

безкоштовно, що там, що там. Якщо ми закупаємо, то теж буде безкоштовно. 

Якщо ця вакцина буде платною, ми не змогли закупити її за бюджетний 

кошт, то звичайно ціна буде однакова. Тим паче, що вже почали постачати 

лікарські засоби в наші комунальні заклади з комунальної аптеки – це аптека 

№226. Цей комунальний заклад є, поки що, комунальним закладом Сумської 

обласної ради, але я сподіваюся, що на наступну, це точно, сесію буде 

винесено проект рішення на ваш розсуд щодо підпорядкування цієї аптеки 

Конотопській міській раді.  

 

Омельченко Т.П.:  

Питання стоїть більш широко, ми в комплексі повинні розглядати його, 

у нас дійсно вийшло так, що є на даний момент дві міські лікарні. Головне, 

що ми повинні зробити – це забезпечити рівний та однаковий доступ всіх 

мешканців міста в одну чи другу лікарню. Тому що, якщо ми будемо 

звертатися по таким питанням до головних лікарів, то звісно головний лікар 

буде думати про свою лікарню, а ми, як міська влада, повинні в комплексів 

підходити до вирішення цього питання. Любий мешканець нашого міста, в 

кінцевому підсумку, може звернутися, як в одну лікарню, так і в другу. Ніде 

йому не повинно бути відмовлено в допомозі і ця допомога може 

відрізнятися в якійсь мірі якістю, але ні в якому разі не по ціні, чи по іншим 

ознакам. Ці лікарні повинні між собою конкурувати в гарному сенсі цього 

слова. Тільки так ми можемо покращити і якість обслуговування, і знизити 

соціальну напругу. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Є гостре питання, що, якщо, наприклад, людина прописана в зоні 

обслуговування міської лікарні, а хоче піти обслуговуватися в ЦРЛ, то тут є 

один момент і він полягає в тому, що виділяється субвенція на утримання 

цих лікарень. Субвенція виділяється не на лікарню, а фактично на кожну 

людину, яка обслуговує ця лікарня. Тому є такий момент, якщо людина, 

кошти за яку отримує лікарня, хоче перейти в іншу лікарню, то вона повинна 

не просто перейти в іншу лікарню, чи прийти отримати послугу, а ще 

віртуально, по якихось рахункам, за неї повинні прийти гроші, які їй 

державою призначені на цю лікарню. Як це зробити, ми зараз над цим 

думаємо. Є кілька варіантів виходу із цієї ситуації, як спростити цю 

процедуру - це є і електронний облік, і картка містянина, тобто є кілька 

варіантів і ми над цим працюємо. Я не знаю, чи на наступну сесію ми 

зможемо цей проект рішення винести, чи не зможемо, але через сесію, я 

сподіваюся, ми це питання розглянемо.  

 

Кирій О.В.:  

Запропонував об’єднати дві лікарні в одну із одним головним лікарем. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Доручив голові профільної постійної комісії міської ради вивчити 

питання, яке піднято Кирієм О.В. і надати свої висновки на погоджувальній 

раді. 

 

Сизон Т.А.:  

Чи вірно я зрозуміла Вас, що мешканці нашого міста будуть мати 

рівний матеріальний доступ, будуть сплачувати однаково за послуги, тобто, 

що міська лікарня відмовляється від своєї лікарняної каси? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ні. Не так. Я маю на увазі, що, якщо, наприклад, лікарський засіб 

купується за бюджетний рахунок, то він купується для всіх мешканців, 

пільговиків, не тільки для ЦРЛ. Якщо, наприклад, послуга, яка має 

надаватися безкоштовно, ми її фінансуємо, вона буде однаково безкоштовно 

надаватися ЦРЛ і міській лікарні.  

 

Сизон Т.А.:  

Тобто в даному випадку, у нашому місті склалася ситуація, що жителі 

центральних районів міста не сплачують додатково нічого, а жителі, які 

живуть в районі вокзалу та районі КВРЗ сплачують у відділкову касу.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Справа в тому, що я з одного боку є противником лікарняної каси в 

тому форматі в якому вона є і я неодноразово проти цього виступав. До речі, 

давайте ще зробимо так, що не тільки апарат працює над цим, а і відповідна 

профільна комісія міської ради по медицині на цим працює. Це моє 

доручення профільній комісії міської ради, прошу зазначити це у протоколі, 

вивчити питання створення лікарняної каси, яка буде підпорядковуватися 

міській раді, тому що лікарняна каса потрібна місту, тому що бувають різні 

ситуації – це, наприклад, дороговартісна операція, а у людини немає коштів, 

ці кошти потрібно десь взяти і навпаки. Тобто, будь ласка, опрацюйте 

відповідна профільна комісія міської ради цей варіант до погоджувальної 

ради і на погоджувальну раду запросимо апарат, який також в цьому 

напрямку працює і з чимось вже визначимося. 

 

Степанченко І.О.:  

Наступне питання – це держуправління. На держу правління 

виділяється 1 млн. 293 тис.грн., з них 217 тис.грн. на заробітну плату – це 

працівникам управління соцзахисту, а також додається 40 тис.грн. на 5 

держслужбовців та 7 людей ЦНАП, ці кошти будуть направлені на 

обладнання робочих місць. На капітальні видатки у вас зазначено 50 тис.грн. 

– це комплектація робочих місць, але ту ще додається 259,9 тис.грн. на 

комплектацію робочих місць для цих 12 людей – 5 із реєстраційної служби та 

7 із ЦНАП. 195 тис.грн. – це комп’ютери і 63 тис.грн. на меблі. Також у 
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капітальних видатках передбачається 726 тис.грн. на встановлення 

електронної системи голосування «Віче». Тут мається на увазі, що не вся 

сума буде використана на дану систему, а лише та сума, яка буде потрібна. 

Просто у нас, у зв’язку із тими змінами, які ми вносимо паралельно до 

нашого бюджету, вивільняється ця сума, тобто залишивши цю суму на дану 

статтю витрат ми витратимо тільки на те, що нам потрібно.  

Компенсація інших пільг. Тут попередньо планувалося виділення 3 

млн. 326 тис.грн., але, як зазначав вже Венедикт Ідрисович в попередньому 

проекті рішення, що виділяється лише 310 тис.грн. на компенсацію пільгових 

перевезень трамвайному управлінню.  

Завершення робіт по пологовому будинку. Тут виділяється 920 тис.грн. 

на пологовий будинок для обладнання меблями та незначну закупку 

обладнання. 

Житлово-комунальне господарство. Передбачається виділення коштів в 

сумі 7 млн. 363 тис.грн., з них 600 тис.грн. на оплату послуг по підключенню 

електромереж стадіону М.Маміашвілі і 70 тис.грн. планувалося виділити на 

водоканал, але у зв’язку з тим, що їм надійшло погашення по субсидіях для 

пільгових категорій, то їм ці кошти виділяти вже не доцільно. Також 

виділяється 6 млн. 693 тис.грн. на реконструкцію доріг.  

 

Омельченко Т.П.: 

Уточніть по реконструкції доріг. 

 

Степанченко І.О.:  

В проекті рішення на вул.Успенсько-Троїцьку виділяється 1,5 млн.грн., 

вул.Клубна - 1,5 млн.грн., вул.Генерала Тхора - 693 тис.грн., вул.Садова - 1,5 

млн.грн. і вул.Братів Лузанів - 1,5 млн.грн. 

 

Сахно О.О.: 

Я прошу додати ще проектні роботи по вулицям, по яким їздить 

громадський транспорт. Я вже звертався з цього питання і прошу включити в 

проектні роботи по асфальтуванню вулиці Інтернатної.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Колесников Артем Юрійович, прокоментуйте. 

 

Колесников А.Ю.:  

На сесії,яка відбулася у грудні 2015 року, вами всіма було затверджено 

бюджет розвитку по управлінню ЖКГ. Загальна сума була затверджена на 

рівні 5 млн. 900 тис.грн. Там були включені питання ремонту житлового 

фонду, в тому числі ліфти, покрівлі, каналізаційне господарство та дороги, а 

також проектні роботи. Ми запропонували на цю сесію внести зміни і 

включити в перелік доріг на реконструкцію ті дороги, які щойно озвучив 

заступник міського голови Степанченко І.О. Це ті вулиці, на які у нас вже є 

проекти, які розроблені в 2014 році, в 2015 році. На вулицю Успенсько-
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Троїцьку у нас є проект, на вулицю Клубну у нас є проект, на вулицю Садову 

біля військкомату у нас є проект, на вулицю Генерала Тхора потрібно 

розробляти проектну документацію і ці роботи теж є в переліку об’єктів 

бюджету розвитку. Це ті вулиці, які потрібно робити в першу чергу. На 

Генерала Тхора був проект на одну ділянку, ми її в минулому році зробили. 

На наступну ділянку необхідно розробити проектно-кошторисну 

документацію і потім виконати роботи. 

 

Омельченко Т.П.:  

600 тис.грн. на Генерала Тхора – це 100 з лишнім метрів.  

 

Колесников А.Ю.:  

На скільки я знаю по вулиці Генерала Тхора повинен допомогти 

обласний бюджет. Тому ми заклали частину коштів на цю вулицю з міського 

бюджету.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Справа в тому, що мною підписані листи, де я звертаюся до депутатів 

обласної ради, щоб нам виділили кошти і допомогли виконати роботи по цій 

трасі. Це є співфінансування.  

 

Сахно О.О.:  

Артем Юрійович! Я не отримав відповіді. Інтернатна включена? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ось є  перелік (демонструє бюджет розвитку), є тут Інтернатна. 

 

Сахно О.О.:  

В проекті рішення чітко розписані вулиці. Там вулиці Інтернатної 

немає. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

А мене є. 

 

Колесников А.Ю.:  

Зараз у мене немає матеріалів сесії, які у вас є, але ми домовлялися на 

комісії в понеділок, що всі депутати нададуть свої пропозиції чи по 

проектним роботам, чи по будівельно-монтажним роботам і потім будемо 

розглядати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

По Інтернатній – це те, що Ігор Федорович казав, що виділяють 5 

млн.грн.? 
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Сизон Т.А.:  

Ні. Інтернатної там немає. 

 

Омельченко Т.П.:  

Це щоб замкнути коло 4 та 15 маршрутів. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Щоб по нормальному замкнути коло, туди потрібно включити і вулиці 

Миші Немолота. 

 

Сахно О.О.:  

Ми обговорювали, що вулиці, по яким їздить громадський транспорт 

асфальтувати в першу чергу. Ця дільниця залишилася, яка не закрита. Я 

прошу, щоб його включили в проектні роботи.  

 

Кондратьєв Є.О.:  

Артем Юрійович! У нас є вулиця Мічуріна і вулиця Ніжинська по яким 

їздить транспорт, по яким частина дороги зроблена, є проект. Ми можемо 

розгрузити вулицю Професійну і вулицю Івана Франка. Наприклад, на 

вулицю Садову виділяється 1,5 млн.грн, там навіть насипу немає, я розумію, 

що там треба робити, але пріоритети там, де є траси, цілі райони. Якщо брати 

вулицю Мічуріна, то це цілий район і в тому році зробили половину ділянки 

там і там, давайте їх закінчимо.  

 

Колесников А.Ю.:  

Наша пропозиція така, що на даний момент ми розпочали роботи і 

займаємося підготовкою до ямкового ремонту. У нас це 47 вулиць, в першу 

чергу будемо робити ремонт, де ходить маршрутний транспорт і ті вулиці, 

які ми зараз пропонуємо в бюджеті розвитку внести – це Успенсько-

Троїцька, Клубна, Садова, це ті вулиці, на яких ми хочемо паралельно з 

ямковим ремонтом відновити покриття, щоб не витрачати більші кошти 

спочатку на ямковий ремонт, а потім на капітальний. Всі інші вулиці, на які у 

нас є проекти – і на Ніжинську, і на Мічуріна, давайте розглядати з наступної 

сесії, або через сесію. А на даний момент – це першочергові вулиці, які 

необхідно робити.  

 

Максименко О.М.:  

На профільній комісії ми вирішили, що ці 5 вулиць необхідно зробити 

першочергово. 

 

Тягній С.М.:  

Комісія по ЖКГ рекомендувала, що було б доцільно зробити 

капітальний ремонт доріг міста по вулиці Садовій, вулиця Успенсько-

Троїцька, вулиця Клубна, вулиця Братів Лузанів є ще більш-менш в 

нормальному стані. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Я абсолютно згоден по тим вулицям, по яким ходить маршрутний 

транспорт, сто відсотків по вулицям Мічуріна і Ніжинській, це навіть не 

обговорюється. Давайте зараз ми затвердимо ті вулиці, які рекомендує нам 

зараз комісія і я доручаю відповідній профільній комісії підготувати проект 

рішення про те, щоб ми проголосували за проекти по тим вулицям, про які 

говорить Сахно Олександр Олександрович. Також профільній комісії разом з 

бюджетною комісією подумати чи зможемо ми на наступну сесію винести 

проект рішення про фінансування цих доріг. 

 

Омельченко Т.П.:  

Артем Юрійович! Ви все одно не будите розпочинати ремонт до 

початку наступної сесії.  

 

Колесников А.Ю.:  

Тарас Павлович! Необхідно ці об’єкти внести сьогодні, щоб ми змогли 

відкоригувати проектно-кошторисну документацію, пройти експертизу і щоб 

на квітень місяць ми були готові.  

 

Омельченко Т.П.:  

Я згоден з тим, що сказав Тягній Сергій Миколайович, але давайте на 

наступну сесію управління ЖКГ підготовить повний перелік доріг:  

-там де їздить маршрутний транспорт, де не асфальтовано і яка 

протяжність дороги; 

-вулиці, які примикають до начальних закладів – школи, дитячі 

садочки тощо; 

-інші значимі вулиці. 

Давайте потім ми виберемо і складемо список, і потім на основі цього 

списку, в цьому, наступному році, через два роки будемо вибирати і робити 

ці дороги. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Цей список потім може змінитися, тому моя думка така, що в тому, що 

Ви сказали є раціональне зерно, але не більше. Так ось у мене така 

пропозиція – ми зараз йдемо далі, а тут залишити так, як вирішили наші 

колеги з профільної комісії і я абсолютно згоден з Колесниковим А.Ю., що 

нам потрібно розпочати процес, корективи ми завжди можемо внести. 

Управлінню ЖКГ разом з профільною комісією підготувати на наступну 

погоджувальну раду перелік вулиць, разом з депутатами, які є першочергові, 

другочергові та мегачергові. Поки ще залишимо так, як є, все одно поки що 

асфальт класти не почнемо.  
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Білоус І.В.:  

Я хочу відмітити, що на профільній комісії було визначено 4 дороги, а 

не 5 і зараз виступають і кажуть про 5 доріг. Секретар профільної комісії 

поясність будь ласка. 

 

Тягній С.М.:  

У нас була рекомендація по 4 дорогам – Садова, Успенсько-Троїцька, 

Клубна і Генерала Тхора, крім вулиці Братів Лузанів. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Яку ділянку по вулиці Братів Лузанів Ви планували ремонтувати? 

 

Колесников А.Ю.:  

Від Меморіалу до Батуринської.  

 

Бібик В.В.:  

Я так розумію, що вулиця Клубна – це частина магістральної траси 

Батурин-Харків. Ми повинні її робити за наші кошти? Бо її розбивають фури, 

які по ній їздять.  

 

Колесников А.Ю.:  

Так, є там фури, які проїжджають по цій дорозі, але дорога знаходить 

на балансі управління ЖКГ Конотопської міської ради. 

 

Бібик В.В.:  

Тобто ми зобов’язані їх робити? 

 

Колесников А.Ю.:  

Так. 

 

Бібик В.В.:  

А які магістральні дороги не знаходяться на балансі? 

 

Колесников А.Ю.:  

Таких доріг в межах міста немає. 

 

Дубовик Л.І.:  

У кого на балансі на сьогоднішній день незавершене будівництво 

пологового будинку? 

 

Колесников А.Ю.:  

В листопаді минулого року рішенням виконкому та недобудова, яка 

було у нас, передана на баланс ЦРЛ, крім тих видатків, які були здійснені у 

грудні 2015 року. 
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Дубовик Л.І.:  

На сьогоднішній день всю документацію переробляє на себе лікарня? 

 

Колесников А.Ю.:  

Ні, лікарня на себе нічого не переробляє. Вся документація, яка була 

виготовлена на управління ЖКГ, як замовника будівництва, так і залишиться 

на управлінні поки ми його не введемо в експлуатацію. 

Для того, щоб ввести в експлуатацію пологовий будинок нам необхідно 

повністю реалізувати проектно-кошторисну документацію.  

 

Дубовик Л.І.:  

Чому ми кошти виділяємо лікарні на меблі і на все, а не управлінню 

ЖКГ?  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Якщо ми кошти виділяємо ЖКГ, то це буде знову тендерна процедура, 

а якщо на медицину, то це не буде тендерна процедура. 

 

Дубовик Л.І.:  

Проблем з документацією не буде? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Проблем з документацією не буде. Більш того я був на нараді, там був 

присутній Павлюченко Г.П. Справа в тому, що в експлуатацію без меблів 

ввести не можна, потрібно ввести ще в експлуатацію ліфти… і там ще є 

проблема з гарячим водопостачанням, бо проектанти не передбачили гаряче 

водопостачання влітку, потрібно буде ставити додатково бойлери або котел. 

Для того, щоб пришвидшити всю цю процедуру більш правильно було б 

виділити кошти на меблі і на ту частину медичного обладнання саме на ЦРЛ. 

А управління ЖКГ буде займатися питанням гарячого водопостачання та 

іншими питаннями. 

 

Дубовик Л.І.:  

Хто буде вводити в експлуатацію? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

ЖКГ. 

 

Омельченко Т.П.:  

Якщо стільки проблем, то ми повинні знати скільки коштів потрібно 

виділити для фінансування. Додатково нам потрібно щось виділяти? 
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Семеніхін А.Ю.:  

Все це ми знаємо, але зараз я не хочу говорити публічно, бо деякі 

питання вирішуються, можливо ніяких коштів не потрібно буде. Публічно не 

змушуйте мене нічого говорити. Персонально можу пояснити. 

 

Омельченко Т.П.:  

Тоді все в робочому порядку, повинен бути чіткий графік, хто 

відповідальний, що ми розуміли. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Відповів, що все це є. Зараз затримка у фінансуванні всіх цих робіт, 

щоб це безкоштовно обійшлося міській раді, або доведеться платити. 

 

Пащенко І.О.:  

Яка зараз сума на лікарню і яка сума на ЖКГ? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Зараз все на лікарню.  

 

Омельченко Т.П.:  

І ще додасть район. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я сподіваюся, що район дасть півмільйона. Вони вчора виділили 50 

тис.грн. і ще ми працюємо по обласній раді. Область і район по 500 тис.грн. 

Якщо вони нададуть нам ці кошти, то у нас 500 тис.грн. зекономиться.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Прошу Павлюченка Г.П. прокоментувати по нараді ,яка була. 

 

Павлюченко Г.П. (начальник управління ЖКГ міської ради):  

Спочатку ми розмовляли, щоб Суми приймали без меблів, а меблі 

потім будуть закуплені і встановлені. Проектанти, звісна, просять, щоб ми 

закупили їх під час всіх цих процедур.   

 

Семеніхін А.Ю.:  

Також доведу до відома про те, що затримує вводу об’єкту в 

експлуатацію – це те, що там кабелі, там кілька входів. 

 

Павлюченко Г.П.:  

Там два входи. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так, один кабель десь перебитий. 
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Павлюченко Г.П.:  

Вчора там РЕС займався, сьогодні повинні розкопувати кабель і 

відновлювати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я думаю, що в тижневий термін ми відновимо всі лінії 

електропостачання. Раніше РЕС не хотів цього робити, бо земля замерзла, то 

мокро, то ще щось. Зараз вони розпочали роботи і як кабель буде зроблено, і 

вирішиться питання по ліфтам, то в принципі будівля може бути введена в 

експлуатацію.   

 

Огрохін І.М.:  

Я розумію, що в минулому році був проведений тендер і виконаний 

будівельний монтаж. Декларація закрита по будівельному монтажу і 

залишилося одне обладнання? Чи як буде процес запущено? 

 

Павлюченко Г.П.:  

Будівництво було закінчено, але акт вводу повністю не був зроблений 

самої будівлі. Декларація звісно буде зроблена, за неї потрібно буде 

заплатити. 

 

Колесников А.Ю.:  

Як ми почали цей об’єкт будувати, ми відкрили декларацію на початок 

будівельних робіт. Тепер будемо закривати цю декларацію після того, як 

будуть виконані роботи згідно проектно-кошторисної документації. 

 

Огрохін І.М.:  

Будмонтаж виконаний? 

 

Колесников А.Ю.:  

Будівельно-монтажні роботи виконані в повному об’ємі, але 

закривається об’єкт після того, як виконані в повному об’єкті вимоги 

проектно-кошторисної документації. Там ще не виконані меблі і медичне 

обладнання. 

 

Степанченко І.О.:  

Наступне питання – землеустрій. Тут виділяється 30 тис.грн. на 

авансові внески для виготовлення оціночної документації на землю.  

Інші видатки. Тут виділяється 188 тис.грн., з них 60 тис.грн. на Кон-

такт та 128 тис.грн. на кварткомів.  

 

Омельченко Т.П.:  

Для кварткомів на які цілі? 
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Яременко Н.А.:  

Ми затверджували дві програми про організаційну діяльність та про 

підтримку органів самоорганізації населення. На той момент, коли 

приймалося рішення про бюджет на 2016 рік, програми були 

недофінансовані, були профінансовані не в тому обсязі ,якому 

затверджувалися і зараз йде питання про фінансування тієї суми, яка раніше 

була недофінансована та зміни, які були проголосовані сьогодні. 73 тис.грн. 

на висвітленні інформації в ЗМІ, а решта на матеріальне заохочення голів 

квартальних комітетів, на підписку газети Конотопський край і на придбання 

квитків для проїзду в трамваї.  

 

Степанченко І.О.:  

Наступне питання – збільшення фінансової підтримки громадської 

організації інвалідів війни. Виділяємо 4 тис.грн. для проведення культурних 

заходів цієї організації. 

 Проведення обстеження пасажиропотоків. На дане питання 

виділяється 70 тис.грн., щоб ми знали, які пасажиропотоки у нас в місті, за 

якими напрямками і так далі. 

 

Омельченко Т.П.:  

Хто буде здійснювати? 

 

Степанченко І.О.:  

Управління економіки подало три листа відповідно до трьох інститутів 

у яких є ліцензія для проведення даних робіт. 

 

Огрохін І.М.:  

Задав питання, що по компенсації пільг залишився 1 млн.грн. і по 

водоканалу кошти не виділяються. Куди вони перерозподілені? 

 

Степанченко І.О.:  

Основна частина цього мільйона пішла на встановлення системи 

«Віче» - це 726 тис.грн. також пішли кошти на оснащення робочих місць для 

7 працівників ЦНАП та 5 державних реєстраторів – це близько 160 тис.грн..  

 

Тягній С.М.:  

Ми тільки що, в процесі дискусії, прийшли до консенсусу, що будуть 

виділятися кошти на реконструкцію доріг по вулицям Садовій, Успенсько-

Троїцькій, Клубній та Генерала Тхора. В попередній редакції було 

заплановано на вулицю Братів Лузанів 1,5 млн.грн. Куди ці кошти зараз 

будуть використовуватися? 

 

Степанченко І.О.:  

Давайте визначатися. Потрібно їх залишити в цій галузі. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Нехай вони залишаються в цій галузі, але куди саме вони підуть – на 

Ніжинську чи на іншу вулицю, потім визначимося. 

 

Кондратьєв Є.О.:  

А на вулицю Мічуріна потрібно як раз 724 тис.грн. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Нехай вони залишаються в цій галузі, а на наступній сесії визначимося. 

 

Кошевецька В.П.:  

Доповіла, що по галузі ЖКГ потрібний розподіл по об’єктам і 

необхідно  визначитися на який об’єкт вони будуть спрямовані ці 1,5 

млн.грн. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Давайте ці кошти залишаться закріплені за вулицею Братів Лузанів, а 

потім на наступній сесії перерозподілимо. По вулиці Братів Лузанів роботи 

не виконуємо. 

 

Омельченко Т.П.:  

Давайте 13 пунктом в пояснювальній записці запишемо, що по вулиці 

Братів Лузанів не виконувати роботи, зарезервувати до наступної сесії. І на 

проектно-кошторисну документацію закласти 60 тис.грн. на вулицю 

Інтернатну.   

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тоді бюджетна комісія повинна подивитися звідки можна взяти ці 60 

тис.грн. Це треба перераховувати бюджет. 

 

Омельченко Т.П.:  

Давайте з вулиці Братів Лузанів, де у нас 1,5 млн.грн. знімемо 60 

тис.грн. і 1 млн. 440 тис.грн. залишаться зарезервованими. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Давайте зарезервуємо, а на наступній сесії приймемо всі рішення. 

 

Кошевецька В.П.:  

Нам суму 6693,9 тис.грн. треба розбити по об’єктах. Якщо на проект, 

про що Ви кажете, то необхідно десь забрати і додати на проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Профільна бюджетна комісія, що ви скажете? 
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Льовшин Н.О.:  

Внести зміни до статті на капітальні вкладення, там де реконструкція 

доріг міста і стоїть загальна сума 7613900,00 грн. зняти звідти 60 тис.грн. і 

відповідно добудова незавершеного об’єкта також внести зміни додати куди 

потрібно.  

 

Льовшин Н.О.:  

25 питання порядку денного – це про внесення змін до міського 

бюджету на 2016 рік. Тут змін ніяких немає, у нас зміни відбудуться у 

питанні 26 про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

міста на 2016 рік там де власне йдеться про перелік робіт. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Повідомив, що з поважних причин сесійну залу покидають депутати 

Позовний О.М. та Білоус І.В.  

 

Степанченко І.О.:  

Шановне товариство. До проекту рішення сесії міської ради «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» є доповнення: 

 1.Із району нам виділяється субвенція в розмірі 101 тис.грн. із них 48 

тис.грн. виділяється на ЦРЛ та 52 тис.грн. виділяється на Центр реабілітації 

дітей-інвалідів.  

2.Відділу освіти Конотопської міської ради виділити на капітальні 

вкладення в сумі 1 млн.грн. на проведення реконструкції стадіону Локомотив 

маміашвілі. 

3.Управлінню ЖКГ міської ради виділити на капітальні вкладення  в 

сумі 25 тис.грн. на виготовлення проекту будівництва Алеї пам’яті Героїв 

України. 

Прошу підтримати дані доповнення.  

 

Омельченко Т.П.:  

Артем Юрійович! Я не знаю хто готовив цей проект рішення, але в 

пункті 12 пояснювальної записки написано: «Дозволити фінансовому 

управлінню Конотопської міської ради згідно чинного законодавства 

провести конкурс на розміщення в установах державних банків тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках». 

Я хочу сказати, що пояснювальна записка не є проектом рішення. 

Завжди такі питання виносилися окремим проектом рішення.  

 

Степанченко І.О.:  

На конкурсній основі буде проводитись конкурс на визначення банку.  

 

Омельченко Т.П.:  

Я кажу про те, що такі речі не записуються в пояснювальній записці.  
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Кошевецька В.П.:  

Такий пункт був у рішенні, коли ви у грудні приймали на 2015 рік, цей 

пункт був, але до цього часу ми не оголошували, тобто це додаток до 

прийнятого рішення. А що стосується державних банків, то звісно будуть 

тільки державні банки, буде оголошений конкурс, у нас є в місті три банки –

це Газбанк, Ощадбанк і Ексімбанк. У кого будуть найкращі умови, у кого 

буде найбільший відсоток, тільки з тим переможцем буде укладено угоду.  

 

Омельченко Т.П.:  

Я думаю, що ми повинні зробити перерву, розробити проект рішення і 

прийняти його окремим рішенням.  

 

Кошевецька В.П.:  

Тарас Павлович! Такого нікого не було. Це приймається щороку, 

жодного разу не приймалося окреме рішення, але приймалося просто про 

розміщення і все. А далі згідно законодавства оголошувався конкурс, в тому 

числі ми кошти отримували останній раз у 2013 році. В 2014-2015 роках ми 

не отримували і не розміщали, у зв’язку з тим, що була складна ситуація із 

казначейством і не було можливості розміщувати кошти.  

 

Омельченко Т.П.:  

Не можна в пояснювальній записці дозволяти чи не дозволяти. 

 

Кошевецька В.П.:  

Рішення було раніше. Це тільки на оголошення конкурсу. 

 

Омельченко Т.П.:  

В вважаю, що ми повинні прийняти окремим рішенням. 

 

Бібик В.В.:  

Нехай прокоментують юристи. 

 

Русіна І.В.:  

Рішення про розміщення коштів приймалося у грудні 2015 року. Таке 

рішення було. 

 

Омельченко Т.П.:  

Окремим рішенням? 

 

Русіна І.В.:  

Окремим рішенням було. 

 

Пащенко І.О.:  

Де у нас буде Алея пам’яті Героїв України? 
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Холодьон С.І.:  

Депутатами минулого скликання вже приймалося подібне рішення, 

виділялися кошти. Рішення про розміщення даної Алеї обговорювалося на 

містобудівній раді, з депутатами також обговорювалося – це в парку по 

вулиці Свободи буде розміщена дана Алея і зараз необхідні кошти для 

розробки проекту будівництва даної Алеї. 

 

Сахно О.О.:  

Ми на минулій сесії приймали рішення, що повинні схему надати? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ця схема, Алея Небесної Сотні, в домовленості не входила, тому Алея 

Небесної Сотні, не парк. Про парк ми говорили, там все робиться, в процесі, а 

от саме Алея Небесної Сотні…  

 

Кондратьєв Є.О.:  

Пам’ятник Героям України.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так, пам’ятник Героям України, там де будуть Героям Небесної Сотні, 

шановний. Ось про це зараз мова йде. 

 

Холодьон С.І.:  

Це буде на території парку. Воно одне одному заважати не буде. 

Церква буде в одному місці, Алея буде в іншому. 

 

Омельченко Т.П.:  

Ми розглядаємо парк і церкву, як єдиний комплекс. Правильно? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Правильно. Алея, композиція, де буде стояти пам’ятник – це все кошти, 

це маємо робити ми, тому що, як все вирішується, як робиться, це наша 

відповідальність. І для того, щоб зараз йти в унісон з тими роботами, які там 

ведуться, проектними, нам і потрібні ці кошти, щоб розробити цей проект. 

Щоб зараз йти в унісон, щоб, наприклад, вони не намалювали та фонтан чи 

якусь дитячу гірку, а ми потім принесемо і скажемо, що це не повинно тут 

бути. 

 

Сизон Т.А.:  

На минулій сесії ми давали дозвіл на розроблення землевпорядної 

документації, говорили, що покажуть, де саме буде ця будівля і потім ми 

надамо окремий дозвіл, щоб все це робилося. А зараз ми з цим постпашажмо. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Куди поспішаємо? Мова йде про те, щоб в унісон зараз зробити 

проектні роботи, розробили цю проектно-кошторисну документацію, все це в 

унісон, одночасно. Вони зараз, люди, які хочуть побудувати храм, роблять 

проект. Розумієте? Щоб зараз два проекти робилося одночасно і врахувати 

розміщення там одного комплексу і другого, і треба робити цю роботу 

одночасно. Зараз вони не знають, що ми хочемо. Ми визначаємося, я, ви 

втому числі, визначаємося, як повинна виглядати ця композиція, як і де 

повинно, що стояти. Вони цього робити не будуть, тому що це не їхня 

компетенція. І для того, щоб врахувати бачення тих проектантів і бачення 

проектантів, які будуть зараз робити цю Алею, нам треба робити ці роботи 

одночасно, тим паче, що ми дуже затягнули з цією Алеєю.  

 

Кондратьєв Є.О.:  

Ми будемо будувати Алею в парку по вулиці Свободи. Це дуже добре. 

А що у нас буде перед нашим виконкомом, де зараз висить табличка пам’яті 

Героям Небесної Сотні? Можливо потрібно зробити громадське 

обговорення? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Рішення, що там буде Алея Героям України, було прийнято давно. 

Просто із-за того, що там немає цієї Алеї, тому зроблено це тут. Можливо 

краще буде тут площа, або ще щось буде. 

 

Кондратьєв Є.О.:  

Я вважаю, що кожен депутат, або працівник виконкому, коли йде на 

роботу, він бачить і знає, що це ми змінили Україну, ці люди змінили 

Україну! 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так, логіка присутня. Я не заперечую. 

 

Холодьон С.І.:  

Справа в тому, що дійсно, обговорення вже проводилося, на 

Громадській раді це обговорювалося і більшістю було проголосовано, що 

саме а тому місті, в парку, буде ця Алея і більшість звернень, які надходили 

від мешканців, схиляються до того місця. І на містобудівній раді це 

затверджено і також депутати погодилися.   

Хто мав бажання той залучався до процесу, ми оголошували  це, 

анонсували, на Громадській раді обговорювали. Протокол Громадської ради 

є.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Зараз ми по цьому питанню заходимо дуже далеко, кошти ми 

однозначно повинні виділити під це, але де, що і як буде розміщено, нехай 

додатково попрацює відповідна профільна комісія і на наступну 

погоджувальну раду проінформувати. Це моє доручення. Це комісія з питань 

містобудування, архітектури, земельних відносин. А також нехай попрацює і 

гуманітарна комісія. Нехай дві комісії попрацюють, тому що я згоден, що 

нагадування депутатам і чиновникам повинно бути щодня, щоранку.   

 

Холодьон С.І.:  

Я хочу звернути увагу депутатів, що будівництво Алеї неможливо без 

землі, а у зв’язку з тим, що на парк безпосередньо розробляється 

землевпорядна документація, тому і там можливо це будівництво. 

 

Омельченко Т.П.:  

У мене питання по виконаю бюджету. Як фінансується профтехосвіта в 

лютому 2016 року? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ми закрили І квартал. 

 

Бібик В.В.:  

Я все-таки хотів би побачити ескізний проект, листочок, щоб ми знали, 

як це буде реалізовано. Це не проект, який оплачується. Це проект 

розробника, який показує розміщення.   

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я дав доручення відповідним двом профільним комісіям підготувати 

презентацію депутатам. Варіанти, що буде, як виглядатиме, на наступну 

погоджувальну раду.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

До мене надійшло звернення твід депутатів міської ради про кошти ,які 

виділяються на стадіон. Моя особиста позиція і позиція фракції ВО 

«Свобода», що спорт, здоров’я, націоналізм. Спорт нам однозначно потрібен, 

стадіон потрібен. Суть запитання полягає в тому, що як саме і куди саме 

будуть витрачатися ці кошти. Я задаю це питання від депутатів, і задаю це 

питання Беспалій О.В. 

 

Кирій О.В.:  

Артем Юрійович! Можливо нехай Тамара Михайлівна доповість, вона 

є завучем цього закладу, цієї спортивної школи і вона знає ці питання. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Пані безпала розпочне, а потім Тамара Михайлівна. 



 

 

93 

 

Беспала О.В.:  

Стадіон Локомотив є одним із спортивних об’єктів нашого міста, який 

належить до ДЮСШ М.Маміашвілі. У 2015 році були виділені кошти на 

часткові ремонтні роботи на здійснення капітального двоповерхової будівлі 

адміністративного центру. Це була перша черга в розмірі 1,2 млн.грн. Зараз 

ми просимо 1 млн.грн., щоб розпочати роботи у другій черзі капітального 

ремонту цієї двоповерхової будівлі.  

 

Паламарчук Т.М.:  

Шановні депутати! Я розумію, що будівництво стадіону Локомотив 

вже дуже затягнулося і ми просимо підтримати сьогоднішнє рішення. 

Рішення це стосується стадіону і якщо ми сьогодні проголосуємо за ці 

додаткові кошти, ведуться перемовини із Сумською ОДА щодо включення 

цього об’єкту до Державного регіонального фонду розвитку, тобто 

завершення будівництва по першій черзі буде за рахунок обласного фонду 

Державного регіонального розвитку і кошти в сумі 1 млн.грн. із місцевого 

бюджету будуть на другу чергу, і будівництво незавершеного будівництва 

будівлі по стадіону Локомотив буде завершено.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто буде виконавець проекту і як все там буде проводитися? Хто буде 

виконавцем проекту? 

 

Паламарчук Т.М.:  

По першій черзі, той пакет документів, які ми відправили до м.Суми, 

там вибраний весь перелік робіт. 

По першій черзі перший поверх майже вже завершений, в другій черзі 

будуть завершені роботи в підвальному приміщенні, не всі, але залишаться 

на другу чергу і завершиться другий поверх. 

Підключення до електромережі – це 600 тис.грн. ми сьогодні 

проголосували, по сантехніці частково вже проведені роботи і на другу чергу 

планується також система опалення.  

 

Гричановський А.М.:  

На комісії доповнення з даного питання розглядалося, навіть попри те, 

що особисті побажання я не побачив у бюджеті, немає зупинки, але все одно  

я особисто всіх прошу підтримати дане фінансування, тому що це буде самим 

показовим об’єктом в Сумській області.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ви маєте на увазі зупинку біля 4 магазину? 

 

Гричановський А.М.:  

В тому числі. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Ми зупинку біля 4 магазину будемо робити. Там є звернення більше 

сотні людей. На наступній сесії все це буде голосуватися. 

 

Паламарчук Т.М.:  

Хочу додати, що спортивних об’єктів на стадіоні багато – це і 

лижоролерна траса, два футбольних поля і майданчик, але на сьогоднішній 

день функціонує лише 4 роздягальні, а там знаходиться більше 500 дітей. А 

цей корпус буде задовольняти усі потреби дитячої роздягальні.  

 

Бібик В.В.:  

Дозвольте підтримати цю пропозицію. Мова йде про те, що ввівши в 

експлуатацію цю будівлю 35 місцевих, регіональних, міжнародних змагань 

буде проводитися на цій базі, саме в нашому місті. 

 

Паламарчук Т.М.:  

65. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Моя думка така, що цей стадіон потрібен, але в нашому місті є ще один 

стадіон. 

Скажіть будь ласка, кільки коштів у нас виділяється на стадіон 

«Юність»? 

 

Беспала О.В.:  

По стадіону «Юність» в 2015 році ми працювали, адже там трибуни 

повністю в аварійному стані. Загальної вартості поки що сказати не можемо, 

бо проектні роботи не робилися. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Кошти ми передбачаємо на ці роботи?  

 

Льовшин Н.О.: 

По стадіону «Юність» інформації немає, а по стадіону «Локомотив» 

роботи потрібно закінчити. 

 

Кошевецька В.П.:  

Так як у освіти є 1,5 млн.грн., які ми обговорювали, на капітальні 

видатки, то туди можуть входити і 100 тис.грн. 

 

Беспала О.В.:  

Я нагадаю, що на загальних зборах піднімалося питання капітального 

ремонту покрівлі табору «Мрія». Сьогодні ми про це не говоримо і якщо є у 

нас кошти, то давайте розглянемо по табору «Мрія». 
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Семеніхін А.Ю.:  

Тоді зробимо так. Зараз оголошується перерва на 10 хвилин для роботи 

бюджетної комісії, щоб врахувати питання табору «Мрія» і врахувати 

проектні роботи по стадіону «Юність».   

 

Перерва 10 хвилин 

 

Після перерви: 

 

Покинули залу депутати Гланц В.А., Толордава Л.Г., Тягній С.М. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Шановні депутати! Одному з депутатів – Гланцу В.А, який є членом 

секретаріату, з поважних причин довелося відлучитися є пропозиція замітити 

його Омельченком Т.П. 

 

Гричановський А.М.:  

Прошу включити мене в секретаріат замість Омельченка Т.П. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб ввести до складу секретаріату Гричановського А.М, 

прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Рішення прийнято. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається члену редакційної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

  

Дубовик Л.І.: 

Ми зараз будемо вносити зміни: 

Внести зміни до додатку №6 «Капітальні вкладення», «реконструкція 

доріг міста»: мінус 60 тис.грн. з вулиці Братів Лузанів, загальна сума 7553900 

грн. залишається, а на Братів Лузанів мінус 60 тис.грн., залишається 1440000 

грн. На проектні 460000 грн., на вулицю Інтернатну 60 тис.грн. 

До пояснювальної записки вносимо: 

Розшифрувати капітальні видатки по галузі освіти в розрізі об’єктів: 

1.Реконструкція приміщення басейну під групу ДНЗ №8 «Волошка» на 

суму 450 тис.грн. 

2.Капітальний ремонт будівлі складу ДНЗ №12 «Райдужний» на суму 

93 тис.грн. 

3.Капітальний ремонт покрівлі табору «Мрія» на суму 450 тис.грн. 

4.Реконструкція стадіону «Юність» на суму 507 тис.грн. 

Також розпорядником коштів в сумі 920 тис.грн. на добудову 

пологового будинку визначити ЦРЛ. 
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Степанченко І.О.: 

Ми розглянули всі пункти по бюджету, залишився лише один – це 11 

пункт: «За рахунок коштів депутатського фонду збільшені видатки в сумі 31 

тис.грн. управлінню СЗН для надання матеріальної допомоги». Але після 

того, як було підготовленоь проект рішення, були ще депутатські звернення і 

ця сума виросла з 31 тис.грн. до 44,2 тис.грн. прошу це зауважити. 

Прошу підтримати проект рішення про внесення змін до бюджету в 

загалом зі змінами. 
 

Омельченко Т.П.:  

Ми в перерві говорили, що виділяємо на проектно-кошторисну 

документацію по стадіону «Юність» 100 тис.грн., а 407 тис.грн. давайте 

зарезервуємо до наступної сесії. 
 

Пащенко І.О.:  

Якщо ми зараз виділяємо на проектно-кошторисну документацію 

тільки 100 тис.грн. і на цьому зупиняємося, то на наступний рік ці дані 

потрібно буде перераховувати, потрібно ж розпочати якісь роботи. 

 

Омельченко Т.П.:  

Які роботи? А якщо там буде 10 млн.грн? Що нам ці 407 тис.грн.? 

Давайте їх зарезервуємо.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Тарас Павлович! Ми ж не почнемо ці роботи завтра, ми зараз 

розпочнемо проектно-кошторисну документацію і щоб у нас був якийсь 

резерв коштів, щоб на наступний рік щось робити.  

 

Омельченко Т.П.:  

Давайте їх зарезервуємо.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Тарас Павлович! Яка різниця? Стадіон потрібно робити.   

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Ставлю проект рішення на голосування. 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 
 

Хто за те, щоб прийняти поправки до рішення, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    27. 

Проти    0. 

Утримались    1. 



 

 

97 

 

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.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович   +  

5.  Білоус Інна Василівна    Покинула 

залу 

6.  Гланц Віталій Аркадійович    Покинув 

залу 

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  
Позовний Олександр Миколайович 

   Покинув 

залу 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич    Покинув 



 

 

98 

 

залу 

34.  Тягній Сергій Миколайович    Покинув 

залу 

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 27 0 1 9 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

26.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 

2016 рік» (7 скликання 3 сесія). 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Дане рішення буде уточнено відповідно до змін до бюджету. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

Пропоную підтримати проект рішення відповідно до змін до бюджету. 

 

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 прийняти поправки до рішення, відповідно до поправок 

до бюджету, 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. 
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Проти    0. 

Утримались    1. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2016 рік» (7 скликання 

3 сесія)» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна    Покинула 

залу 

6.  Гланц Віталій Аркадійович    Покинув 

залу 

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович   +  

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  
Позовний Олександр Миколайович 

   Покинув 

залу 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич    Покинув 

залу 

34.  Тягній Сергій Миколайович    Покинув 
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залу 

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 27 0 1 9 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

27.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «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. 

Даний проект рішення був винесений за пропозицією регламентної 

комісії, розглядався на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій 

не надходило, прошу підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бібику Віталію Володимировичу. 

 

Бібик В.В.: 

 Питання було розглянуто на засіданні профільної постійної 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    28. 

 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Рішення прийнято, дякую.  
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РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про структуру, чисельність 

апарату міської ради, її виконавчого комітету, відділів по забезпеченню діяльності 

виконавчих органів ради, виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради» 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результат голосування 
Відсутні 

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна    Покинула 

залу 

6.  Гланц Віталій Аркадійович    Покинув 

залу 

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна +    

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович    + 

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  
Позовний Олександр Миколайович 

   Покинув 

залу 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович +    

33.  Толордава Леван Гівієвич    Покинув 

залу 

34.  Тягній Сергій Миколайович    Покинув 

залу 

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович    + 

37.  Яременко Володимир Романович    + 

 Всього голосів: 28 0 0 9 
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 
Семеніхін А.Ю.:  

Шановні депутати!  

В кого є зауваження щодо ведення сесії? 

Зауважень немає. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

В кого будуть повідомлення чи заяви?  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Всі питання, винесені на розгляд восьмої сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

 

 (виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


