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Дата та час проведення сесії –  

30 червня 2016 року; 12.00 

 

Місце проведення сесії –  

великий зал засідань міської 

ради 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол дванадцятої сесії міської ради сьомого скликання  

2.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 

скликання 

 

3.  Про хід виконання комплексної програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2013 (6 

скликання 43 сесія) 
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4.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації  

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

6.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 

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

договорів оренди землі 

 

8.  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 

9.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки  

10.  Про надання в суборенду земельної ділянки  

11.  Про прийняття до комунальної власності та передачу на 

обслуговування ПАТ «Сумигаз» газопроводу в м.Конотоп 

 

12.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства 

на 2016-2017 роки 

 

13.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп 

на 2014-2016 роки 

 

14.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки 

 

15.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2016 (7 

скликання 11 сесія) «Про продовження терміну дії «Міської 

Програми соціального захисту пільгових категорій населення 

м.Конотоп на І квартал 2016 року» 

 

16.  Про надання матеріальної допомоги  

17.  Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста комунальної форми 

власності 

 

18.  Про затвердження Положення з проведення конкурсного добору на 

посаду керівника комунального закладу культури міста Конотоп 

 

19.  Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження терміну дії 

відновлювальної кредитної лінії та передачу майна під заставу 

 

20.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік  

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

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

 

 

Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 31 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 
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№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бібик Віталій Володимирович 

3.  Гланц Віталій Аркадійович 

4.  Гричановський Анатолій Миколайович 

5.  Гужва Сергій Вікторович 

6.  Демеха Наталія Іванівна 

7.  Дубовик Любов Іванівна 

8.  Євсейчик Сергій Леонідович 

9.  Завгородній Сергій Іванович 

10.  Кирій Олександр Вікторович 

11.  Клименко Іван Григорович 

12.  Кондратьєв Євген Олексійович 

13.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

14.  Максименко Олександр Михайлович 

15.  Марченко Юрій Миколайович 

16.  Могиленко Павло Арвитович 

17.  Назаренко Ігор Михайлович 

18.  Огрохін Іван Миколайович 

19.  Омельченко Тарас Павлович 

20.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

21.  Пащенко Інна Олексіївна 

22.  Позовний Олександр Миколайович 

23.  Поляков Анатолій Миколайович 

24.  Романенко Наталія Андріївна 

25.  Сахно Олександр Олександрович 

26.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

27.  Толордава Леван Гівієвич 

28.  Тягній Сергій Миколайович 

29.  Ульянченко Оксана Федорівна 

30.  Юрченко Олександр Володимирович 

31.  Яременко Володимир Романович 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Бейгул Ігор Станіславович 

2.  Білоус Інна Василівна 

3.  Кравченко Дмитро Миколайович 
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4.  Льовшин Наталя Олександрівна 

5.  Талала Сергій  Миколайович 

Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.   Беспала Ольга Віталіївна Начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

2.  Білоус Інна Григорівна Начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

3.  Болгова Ірина 

Миколаївна 

Начальник архівного відділу міської ради 

4.  Буланов Михайло 

Вікторович 

Член виконкому 

5.  Вірстюк Олена Петрівна Начальник Конотопського управління 

Державної казначейської служби України 

6.  Гапєєва Людмила 

Анатоліївна 

Начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

7.  Гладун Наталія Петрівна Головний спеціаліст відділу контролю 

міської ради 

8.  Дем'яненко Алла 

Олександрівна 

Начальник служби міської ради у справах 

дітей 

9.  Дмитренко Оксана 

Іванівна 

Начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської 

міської ради 

10.  Дубина Юрій Григорович Старший співробітник Конотопського 

відділу управління служби безпеки 

України по Сумській області 

11.  Жуков Олег Васильович Член виконкому 

12.  Іноземцева Тетяна 

Григорівна 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

13.  Качура Ольга Олегівна Начальник відділу міської ради у справах 

молоді та спорту 

14.  Колесникова Людмила 

Володимирівна 

Директор КП ПВАПБ 

15.  Кошевецька Валентина 

Павлівна 

Начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

16.  Лиман Альона 

Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу ведення 

Державного реєстру виборців 

17.  Матвієнко Володимир Підлипненський сільський голова 
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Миколайович 
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18.  Міщенко Тетяна 

Олексіївна 

Директор КП "Муніципалітет" 

19.  Мусієнко Сергій 

Володимирович 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

 

20.  Нештенко Олексій 

Анатолійович 

Начальник Конотопського відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Сумській області 

21.  Павлюченко Григорій 

Павлович 

Начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

22.  Панченко Інна 

Анатоліївна 

Завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

23.  Радченко Алла Петрівна Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення міської ради 

24.  Розанова Оксана 

Михайлівна 

Начальник управління соціального 

захисту населення Конотопської міської 

ради 

25.  Самусь Анна Іванівна Спеціаліст І категорії сектору юридичної 

роботи міської ради 

26.  Сегида Сергій 

Миколайович 

Керівник Конотопської місцевої 

прокуратури 

27.    Степанченко Ігор 

Олегович 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

28.  Сулиз Неля Миколаївна Спеціаліст І загального відділу міської 

ради 

29.  Холодьон Сергій 

Іванович 

Начальник відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради 

30.  Цап Юрій Олексійович Начальник відділу міської ради з питань 

державної реєстрації 

31.  Чеботарьов Юрій 

Юрійович 

В.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ 

ДФС у Сумській області 

32.  Шинкаренко Олена 

Володимирівна 

Начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

33.  Шульга Жанна Олегівна Завідувач сектору охорони здоров'я 

міської ради 

34.  Яременко Наталія 

Анатоліївна 

Начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи 
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35.  Яроцький Венедикт 

Ідрисович 

Керуючий справами виконкому 

36.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та 

громадськості м.Конотоп 

 

 
 
 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 14 сесії міської ради 7 скликання 

 

30 червня 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 скликання 

Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

2.  Про хід виконання комплексної програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2013 (6 

скликання 43 сесія) 
 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

Гричановський В.А., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 
 Іноземцева Т.Г., 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 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Іноземцева Т.Г., 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 

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Іноземцева Т.Г., 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 припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 
 Іноземцева Т.Г., 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 

 

7.  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 Іноземцева Т.Г., 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 надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

 Іноземцева Т.Г., 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 в суборенду земельної ділянки 

 Іноземцева Т.Г., 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 

 

10.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

 Іноземцева Т.Г., 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 прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

ПАТ «Сумигаз» газопроводу в м.Конотоп 

 Іноземцева Т.Г., 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 внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

13.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2014-2016 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

14.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» 
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 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

15.  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 

 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2016 (7 скликання 

11 сесія) «Про продовження терміну дії «Міської Програми 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 

 

17.  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 

 

18.  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 

 

19.  Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2016 року 
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 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

20.  Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста комунальної форми власності 
 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Баспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської 

ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

21.  Про затвердження Положення з проведення конкурсного добору на 

посаду керівника комунального закладу культури міста Конотоп 

 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 

 

22.  Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження терміну дії 

відновлювальної кредитної лінії та передачу майна під заставу 

 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 

 

23.  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 

 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «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 
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виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

14 сесії міської ради 7 скликання 

 

30 червня 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; 

Кондратьєв Євген Олексійович; 
 
 

Редакційна комісія: 

Клименко Іван Григорович; голова редакційної комісії; 

Гужва Сергій Вікторович.  
 

В ПРЕЗИДІЇ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю. 

Секретар міської ради Багрянцева О.Ю. 
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Веде засідання Семеніхін А.Ю. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Всі зареєструвалися? Подивіться на свої робочі місця? 

Прошу депутатів звернути увагу, які були відсутні вчора, на нову систему 

ВІЧЕ. Прошу Яременко Н.А. прокоментувати правила роботи на цій системі. 

Товариство, будемо вчитися, зрозуміло, що зараз можуть бути помилки при 

голосуванні, на першому, другому голосуванні, але я впевнений, що 

навчимося! 
 

Яременко Н.А.: 

Прокоментувала правила роботи з електронною системою голосування  

ВІЧЕ. 
 

Омельченко Т.П.: 

Виступив, що система ВІЧЕ не прописана в Регламенті і необхідно 

голосувати системою після внесення відповідних змін до Регламенту. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Запропонував протестувати систему ВІЧЕ і проголосувати за початок 

роботи сесії. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 30. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу 14 сесії.  

Хто за те,  щоб 14 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    31. 

Сесія оголошується відкритою. 
 

(виконується Державний  Гімн України) 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

На сесії присутні: начальник Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській області Нештенко Олексій 

Анатолійович, керівник Конотопської місцевої прокуратури Сегида Сергій 

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

області Чеботарьов Юрій Юрійович, старший співробітник Конотопського 

відділу управління СБУ Дубина Юрій Григорович, заступники міського 
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голови, керівники управлінь та відділів міської ради, члени виконавчого 

комітету Конотопської міської ради, представники засобів масової 

інформації, політичних партій, громадських організацій та громадськості. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Дозвольте від імені командування 58-ої окремої механізованої бригади 

нагородити Почесною грамотою Кирія Олександра Вікторовича за 

неодноразову та постійну допомогу в підвищенні боєздатності підрозділів 

58-ої окремої механізованої бригади. 
 

(вручення грамоти) 
 

Багрянцева О.Ю.: 

Також дозвольте привітати депутатів міської ради, які відсвяткував 

свій день народження після останньої травневої сесії, це: 
 

- Максименко Олександр Михайлович; 

- Позовний Олександр Миколайович; 

- Гричановський Анатолій Миколайович; 

- Білоус Інна Василівна; 

- Ульянченко Оксана Федорівна; 

- Талала  Сергій  Миколайович; 

- Романенко Наталія Андріївна. 
 

 (вручення квітів) 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати редакційну комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Гужву Сергія Вікторовича; 

Клименка Івана Григоровича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За 31. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Гужву Сергія Вікторовича; 
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Клименка Івана Григоровича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти місця на 

першому ряду і визначитись з головою редакційної комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Клименка Івана Григоровича. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

чотирнадцятої сесії. Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень 

вам роздані. 
 

Є пропозиція зняти з порядку денного питання «Про затвердження 

Статуту комунального підприємства «Муніципалітет». 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного чотирнадцятої сесії дане 

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?    Утримався? 

За 31. 

Питання виключено. 
 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про 

підтримку участі КП ВУВКГ у проекті «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України» та надання дозволу». 

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

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 25. 

Проти 0. 

Утримались 6. 

Питання включено. 
 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

чотирнадцятої сесії в цілому, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 31. 

Порядок денний чотирнадцятої сесії затверджений. 
 

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

голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 28.  

Проти 0. 

Утримались 0. 
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Не голосували 3. 

Регламент чотирнадцятої сесії затверджено. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Також надійшов депутатський запит. Слово надається секретарю 

міської ради Багрянцевій О.Ю. 
 

Багрянцева О.Ю.: 

Запит надійшов від депутатів Конотопської міської ради від фракції 

«Солідарність»… 

 

Омельченко Т.П.: 

Артем Юрійович! Я на початку сесії виступив не тому, що не хочу 

голосувати системою ВІЧЕ, а тому, що у нас повинно все бути відповідно до 

Регламенту. Я сказав, що ми повинні голосувати регламентні питання, 

затвердження порядку денного і перше питання, то ми повинні обрати 

лічильну комісію, тому що наша сесія може бути визнана не дійсною, в тому 

числі і депутатський запит. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Яременко, прокоментуйте, як правильно нам зараз зробити.  
 

Яременко Н.А.: 

У нас є регламентна комісія, яка нехай висловить свою фахову думку. 
 

Гланц В.А.: 

Я вважаю, що потрібно дотримуватися регламенту. Необхідно створити 

лічильну комісію. 
 

Огрохін І.М.: 

Запропонував затвердити секретаріат, прийняти 1 питання про зміни до 

Регламенту і далі працювати по системі ВІЧЕ. 
 

Депутати вирішили утворити секретаріат і голосувати картками. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу секретаріату. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Кондратьєва Євгена Олексійовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 
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Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За 31. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Кондратьєва Євгена Олексійовича. 

Головою секретаріату обрано Гланца Віталія Аркадійовича. 
 

Порядок денний 14 сесії міської ради 7 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 скликання 

Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

2.  Про хід виконання комплексної програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2013 (6 

скликання 43 сесія) 
 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

Гричановський В.А., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 
 Іноземцева Т.Г., 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 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Іноземцева Т.Г., 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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5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Іноземцева Т.Г., 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 припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 
 Іноземцева Т.Г., 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 

 

7.  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 Іноземцева Т.Г., 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 надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

 Іноземцева Т.Г., 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 в суборенду земельної ділянки 

 Іноземцева Т.Г., 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 затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 
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 Іноземцева Т.Г., 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 прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

ПАТ «Сумигаз» газопроводу в м.Конотоп 

 Іноземцева Т.Г., 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 внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

13.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2014-2016 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

14.  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 
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15.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2016 (7 скликання 

11 сесія) «Про продовження терміну дії «Міської Програми 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 

 

16.  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 

 

17.  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 

 

18.  Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2016 року 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

19.  Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста комунальної форми власності 
 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Баспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської 

ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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20.  Про затвердження Положення з проведення конкурсного добору на 

посаду керівника комунального закладу культури міста Конотоп 

 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 

 

21.  Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження терміну дії 

відновлювальної кредитної лінії та передачу майна під заставу 

 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 

 

22.  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 

 

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

 

24.  Про підтримку участі КП ВУВКГ у проекті «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України» та надання дозволу 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

Максименко В.М., голова профільної постійної комісії міської 
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ради 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 

скликання.  
 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської ради. 

Питання розглядалося на постійних комісіях, на загальних зборах, були 

пропозиції та зауваження. З пропозицією регламентної комісії у п.2 абзацу 11 

виключити слова «що подали письмове звернення до головуючого». Я 

зачитаю: «У випадку виникнення непередбачених обставин, екстремальних 

ситуацій або з інших причин, головуючий має право оголосити перерву за 

власною ініціативою або за вимогою не менш двох третин від присутніх на 

сесії депутатів». 

Також надійшла пропозиція від Омельченка Т.П., який запропонував 

внести зміни. Тарас Павлович, озвучте свою пропозицію. 
 

Омельченко Т.П.: 

Я пропозиції віддав редакційній комісії, там буде 6 слів ,які я зараз 

зачитаю. Керуючись статтями 19, 23, 30 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» подаю на розгляд поправки щодо проекту рішення 

14 сесії Конотопської міської ради «Про внесення змін до регламенту 

Конотопської міської ради 7 скликання: 

В п.31.7 виключити «доповідач проекту рішення узагальнює подані 

пропозиції та поправки та формує остаточну редакцію проекту рішення 

міської ради, окремого пункту, при цьому доповідач оголошує власну думку 

стосовно змін та доповнень до проекту рішення». 

П.31.9 викласти в редакції: «Редакційна комісія з розгляду поправок, 

узгодження текстів рішень, заяв, звернень створюється більшістю голосів 

присутніх на сесії депутатів у складі двох депутатів до якої, крім депутатів, у 

разі необхідності головою редакційної комісії долучаються відповідні 

спеціалісти виконавчих органів міської ради. Редакційна комісія узагальнює і 

систематизує поправки та пропозиції, представляє результати в термін, 

установлений головуючим. Голова редакційної комісії доводить до відома 

депутатів текс поправки, пропозиції для подальшого голосування». 

Останній абзац статті 33 викласти в редакції: «Фонограма пленарного 

засідання міської ради записується системою електронного голосування 

«Віче» та зберігається у відділі організаційної та кадрової роботи міської 

ради протягом 5 років». 
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Також надаю пропозицію доповнити проект рішення пунктом 

наступного змісту: «Доручити секретарю міської ради, сектору юридичної 

роботи міської ради та відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

проаналізувати регламент Конотопської міської ради 7 скликання щодо 

відповідності діючому законодавству України та подати на наступну чергову 

сесію проект змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 скликання». 
 

Багрянцева О.Ю.: 

Шановні депутати! Прошу підтримати даний проект рішення з 

озвученими поправками. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти поправки, які були озвучені депутатами, 

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: 

 «Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 скликання» 

№ 

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: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
 
 

Семеніхін А.Ю.: 
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Далі продовжуємо голосування в електронному режимі. 
 

Далі протокол ведеться відповідно до протоколу електронної системи ВІЧЕ. 
 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Запропонував, щоб оргвідділ підготував рішення "Про 

внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 

7 скликання" і міський голова його підписав, і тоді все 

буде законно. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Рішення буде підписано, тому що я сам за нього 

голосував. Щоб зараз надрукувати проект рішення зі 

змінами, які зараз проголосовані, на це потрібен час. 

Товариство! У нас є 2 депутатські запити! Для того, щоб 

їх зачитати, нам необхідно включити їх до порядку 

денного сесії. Перший депутатський запит від 

Омельченка Т.П., а другий від Марченка Ю.М. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Повідомив, що згідно Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" депутатський запит автоматично 

включається в порядок денний.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування за включення до порядку 

денного 2 депутатські запити, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включити 2 депутатські запити. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Зачитала депутатський запит фракції «Солідарність» 

(додається). 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Запит «Фракції Солідарність». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Марченку Ю.М. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Зачитав депутатський запит щодо відсутності маршруток 

на маршруті 1А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Депутатський запит озвучено, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Марченка Ю.М. 
 

2. Про хід виконання комплексної програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2013 (6 

скликання 43 сесія) 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово з даного питання надається Багрянцевій Олені 

Юріївні, секретарю міської ради. 
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Багрянцева  

Олена Юріївна 

Доповіла з даного питання (виступ додається) 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу депутатів записатися на запитання. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

З Вашого виступу я зрозумів, що потреби у дитячих 

садочках немає, а є потреба там, де є перевантаження у 

групах. Якщо так, то поясність. На сьогодні мені відомо, 

що розробляються проекти трьох дитячих садочків. Це 

певні кошти на проектні роботи, кошти на будівництво 

чи капітальний ремонт і потім потрібно буде шукати 

штат, затверджувати і надавати роботу людям, які є. А 

головне є ті діти, які будуть виховуватися у цих дитячих 

садочках.  

Що стосується батьківських внесків. Я зрозумів ту 

потребу, яка сьогодні є, міська рада виділила кошти і є 

також додаткова потреба. Чи укладений договір освіти з 

постачальниками будівельних матеріалів?Хто прийняв 

рішення, що ГПТУ 8 буде перерозподілена 

відповідальність ГПТУ 4 та ГПТУ 20, де будуть вони 

працювати із збереженням бази? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

ГПТУ 8 по вул.Тургенєва? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

На базі ГПТУ 8 по вулиці Тургенєва буде військова 

частина. Коли це буде? Сьогодні забезпеченість 

захищених статей і заробітної плати освіти забезпечена 

до кінця року чи ні? Проект рішення з даного питання 

задовольняє Вас чи ні? 

Багрянцева Олена 

Юріївна 

Щодо наповнюваності садочків. Черга із 595 дітей існує, 

всі ці дітки будуть виховуватися в наших садочках, але 

наповнюваність груп буде більша ніж це передбачено 

нормами. Тому потреба у відкритті нових садочків є.  

По батьківським внескам. Виділено 920 тис.грн. на ці 

потреби для всіх ДНЗ до кінця навчального року, а з них 

вже освоєно 484 ти.грн. Зараз укладають договори, 

закуповують необхідні матеріали, ідуть ремонти. Є 

додаткова потреба у виділенні коштів у сумі 595,5 

тис.грн.  З приводу капітальних ремонтів, то наразі 

робляться роботи вже покрівлі ЗОШ №14, СШ №3, ДНЗ 

"Теремок", перебуває проект на експертизі щодо 

реконструкції стадіону "Юність" та капітального 
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ремонту покрівлі школи №2, відкривається декларація на 

початок будівельних робіт щодо капітального ремонту 

будівлі ДЮСШ. Поки що не розпочалися роботи щодо 

проектів по ремонту будівлі школи №5, школи №12, 

фасаду ДНЗ "Вітерець", покрівлі НВК "Казка", але 

незабаром ці роботи розпочнуться. На капітальний 

ремонт фасаду школи №9 передбачені кошти з 

державного бюджету. Також поки що не розпочалися 

роботи по ремонту покрівлі ДНЗ "Райдужний", вже 

зроблені роботи по капітальному ремонту теплового 

пункту ДНЗ "Вербиченька". Також за грантові кошти 

буде зроблена реконструкція будівлі ДНЗ "Ялинка", 

міської гімназії.  

Щодо ПТУ. В ПТУ №8 виїжджала депутатська комісія, 

яка обстежила матеріально-технічну базу, 

поспілкувалася з працівниками закладу. Потужність 

матеріально-технічної бази закладу досить велика і 

стоїть питання перевезти цю матеріальну базу в 20 

училище. Я вважаю, що це роботи доцільно, тому що 

військова частина, яка приїде в наше місто дасть 

додаткове надходження в наш бюджет. Штат цих 

навчальних закладів не зміниться, набір учнів буде 

відбуватися згідно графіку. Єдине, що зміниться - місце 

дислокації цього навчального закладу.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що ПТУ нам не підпорядковуються, а про 

точну дату переїзду поки що не знає ніхто. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Також повідомила, що забезпеченість по заробітній платі 

працівників освіти є. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив депутатам, що попереднє рішення "Про 

внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 

7 скликання", яке було проголосоване депутатами зі 

змінами, щойно ним підписано. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Повідомив, що міська рада підтримує розміщення в місті 

військової частини. Попрохав, щоб у відділі освіти 

профтехосвітою займалася конкретна особа разом з 

профільним заступником і на наступній сесії висловили 

конкретну позицію з цього питання. Попрохав 

розібратися по договорам в освіті. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нас з військовими 58 бригади досягнуто домовленості 

про те, що коли розпочнеться процес переїзду з училища 
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 в училище, то буде відразу виставлений караул і 

військові також будуть контролювати, що вивозиться з 

території і окремо будуть вести облік.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Олена Юріївна! Прокоментуйте по проектно-

кошторисній документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це ті проекти, які знаходяться на виконанні у нашому 

проектно-архітектурному бюро. Зараз підійде 

Колесникова Л.В. і відповість на це запитання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Друге питання по гімназії, Ялинці, де кошти 

Європейського союзу. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Цим питанням займається управління економіки міської 

ради. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

 

Повідомила, що буквально вчора почали надходити 

кошти на рахунок Ощадбанку, які будуть в євро. Проект 

розпочав свою діяльність з 01.04.2015 року, 

розрахований на три роки. Питання контролюється 

фахівцями координаторами Євросоюзу, який найняв 

фахівців для контролю за закупівлями, за проектними 

роботами. Проектуванням займається наше бюро, 

координують його австрійські експерти, які оплачуються 

Євросоюзом. Після узгодження всіх питань з 

австрійськими експертами, всі кошториси, документація 

будуть подані на державну експертизу. Тільки після 

цього можна буде оголосити тендерні закупівлі. Проект 

завершиться 1 серпня 2017 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повернемося до першого питання. Пані Колесникова, 

прошу Вас підійти до мікрофону. 

Колесникова 

Людмила 

Володимирівна 

Повідомила, що перелік проектів зараз надати не може. 

Доповіла, що зараз у них в роботі влаштування вікон по 

5 школі, облаштування вікон, капітальний ремонт в 12 

школі, зараз готується кошторис. Також є капітальний 

ремонт покрівлі в ДНЗ №12, капітальний ремонт фасаду 

і заміна вікон в ДНЗ №11, капітальний ремонт покрівлі в 

НВК "Казка". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Олена Юріївна! У Вас є на контролі графік виготовлення 

ПКД, початку робіт на будівлі закладів освіти і 

закінчення робіт до 1 вересня? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ми такий графік складаємо.  
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Про це ми на минулій апаратній нараді говорили з 

Оленою Юріївною. Графік, той що у нас був, він на 

даний момент не виконується і ми вирішили внести туди 

корективи, тому що, якщо взяти стадіон "Юність", то там 

були зроблені технічні помилки, проект був повернутий 

на експертизу і із-за цього відбулася затримка. Тому 

графік постійно корегується, але ми вимагаємо від 

проектного бюро і від розпорядника коштів, щоб все 

було вчасно.  

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Висловив думку, що Багрянцева О.Ю. не професіонал в 

галузі освіти. 

Завгородній 

Сергій Іванович 

 

У мене запитання по ДНЗ "Казка". На минулій сесії був 

депутатський запит, в якому ми прохали кошти на 

ремонт покрівлі. Чи встигаємо ми до нового навчального 

року? І по вікнах? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ми встигаємо. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Висловив занепокоєння щодо затягування виготовлення 

проектно-кошторисної документації. Задав питання: 

скільки часу знаходяться проекти на виконанні в КП 

ПВАПБ; які труднощі виникають при освоєнні 

грантових коштів; чи будуть виконані поточні та 

капітальні ремонти виконані у всіх навчальних та 

дошкільних закладах до початку навчального року і які 

заходи проводяться з підготовки до опалювального 

сезону, з енергозбереження, і які навчальні заклади 

мають дровітні, і в якому вони стані. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я розумію, що Ви маєте бажання все знати, вболіваєте за 

місто, але більшість з тих питань, які Ви задали, зокрема, 

з опалювального періоду, то цей звіт готується окремо. 

На питання по КП ПВАПБ я прошу дати відповідь пані 

Колесникову. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Висловив підтримку Багрянцевій О.Ю. Що Багрянцева 

О.Ю. є керівником і володіти достеменно кожним 

напрямком роботи неможливо. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Ви все правильно сказали, але вона є фахівець, займає 

посаду за яку отримує кошти і у мене є з ким зрівнювати 

на цій посаді.  
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Багрянцева  

Олена Юріївна 

Я працюю всього 7 місяців. Все набувається з досвідом. 

Колесникова 

Людмила 

Володимирівна 

Стосовно заявок, коли вони надавалися на розробку 

проектно-кошторисної документації, то потрібно 

зробити окрему вибірку, я її обов’язково зроблю.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Добре. Я звертаюся до всіх депутатів і особливо до пана 

Тягнія. Якщо у вас є подібного роду запитання, я прошу 

не затягувати сесію, а звернутися особисто до мене або 

до відповідного заступника. Відповіді ви на свої 

запитання отримаєте. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Я розумію Людмилу Володимирівну, що вона не 

готувала дані питання, але ми можемо надати час, щоб 

підготувати дану інформацію і до кінця сесії надати дану 

інформацію. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Підтримав Тягнія С.М. по питанню роботи КП ПВАПБ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав Колесникову Л.В. щодо її роботи. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Шановні депутати та міський голова! Потрібно визнати, 

що освіта в нашому місті, як самостійна ланка, добре 

працює завжди, в незалежності від того хто нею 

опікується в міській раді, хто у неї заступник.  

Олена Юріївна! Коли планується приймати навчальні 

заклади до нового навчального року?  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

В серпні місяці. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Конкретної дати немає? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це буде середина-кінець серпня. Є графік і згідно того 

графіку все буде виконано вчасно.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Оскільки зараз виконуються проектні роботи, а в місті 

прийнято так, що до 15 числа вже йде прийомка закладів, 

то всі роботи вже повинні бути виконані. Тут є великі 

ризики, що наші навчальні заклади не будуть готові до 

нового навчального року. 

Юрченко 

Олександр 

Володимирович 

 

Шановний Артем Юрійович і шановні депутати! Всі ці 

питання, які ми зараз розглядаємо, повинні були бути 

розглянуті на комісіях і на загальних зборах. Якщо ми 
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так і в подальшому будемо проводити наші сесійні 

засідання, то ми будемо до 12 години ночі тут сидіти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав Юрченка О.В. та надав слово голові 

профільної постійної комісії Гричановському А.М. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, 

є пропозиція його підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Доповнень, зауважень немає, ставлю на 

голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

3.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, на загальних зборах депутатів. 

Вирішили його доповнити п.2.2.7, 3.3.6, 3.3.7, які вам 

роздали на окремих аркушах паперу. Також хочу 

зауважити, що в цьому рішенні буде ще 1 доповнення - 

на загальних зборах депутатів Тягній С.М. вніс 

пропозицію по п.2.4.1 - доповнити його словами "що 

надається за умови проведення громадських слухань та 

погодження з мешканцями прилеглих будинків". Це 

гараж. Пропоную винести на голосування та підтримати 

проект рішення з доповненнями. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення розглянутий на комісії, 

підтриманий і прошу проголосувати з доповненнями.  

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Я стосовно п.2.4.1. На попередньому розгляді в 

депутатській комісії було запропоновано трішки з 

корегувати - проведення громадських слухань та 

письмової згоди мешканців багатоповерхового 

житлового будинку №88 по вулиці Генерала Тхора, саме 

письмової згоди. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Хочу сказати, що Земельний Кодекс не передбачає таких 

моментів. Є чітко зазначено - надаємо чи не надаємо. Я 
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 вважаю, що якщо не надаємо, а проводимо слухання, то 

значить проводимо слухання, а якщо надаємо, то 

надаємо. Це у нас вже переходить в творчу ініціативу. 

Такого немає, не передбачено по Закону. Тоді давайте 

знімати… 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ні. Щоб знімати потрібна підстава. А яка у нас підстава?  

Моя думка така: що, якщо там буде відбуватися якась 

забудова, то окрім Земельного Кодексу ще є Закон 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього 

не потрібно забувати і тому ми можемо поставити таку 

умову з метою не виникнення обурення громадськості. Є 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

де чітко вказано, що міська рада має повноваження 

ставити умови, в тому числі і конкурсні умови і так далі. 

Тут я згоден з Тягнієм С.М. Яка ваша думка? Я раджусь 

з усім депутатським корпусом. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Я погоджуюсь з Любов Іванівною, що якщо ми зараз 

надамо дозвіл, а потім будемо збирати підписи і потім 

його анулювати, то це не зовсім вірно. Тому давайте 

знімемо даний пункт з розгляду, на протязі місяця 

заявник зробить цю процедуру і на наступну сесію 

подасть документи. Якщо будуть підписи, то будь ласка, 

нехай встановлює. Я хочу повідомити, що рядом, біля 

того місця, де заявник хоче встановити гараж, вже 

утворився "Шанхай" з металевих гаражів і виїзд буде 

встановлений через двір, де немає проїжджої частини, а 

там все-таки гуляють малі діти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тоді пропозиція зняти. Ніхто не заперечує? Ніхто. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Ми отримали доповнення і Ви сказали, що зміни 2.2.7, 

3.3.6, мабуть це помилка, а 2.3.6 і 3.3.7 це теж помилка, а 

2.3.7. Це документ, який ми маємо. І Ви не озвучили п.7, 

7.7.1, 8, 8.2. Будь-ласка поясніть ці питання. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Це не з цього рішення. Це буде в наступному рішенні.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування дане питання за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування поправки і доповнення, які 

зачитала Іноземцева Т.Г., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію Тягнія С.М., прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПРОПОЗИЦІЮ Тягнія С.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева Тетяна 

Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, на загальних зборах депутатів і в 

процесі обговорення було вирішено доповнити проект 

рішення наступними пунктами: 7, 7.1, 8, 8.1, 8.2, Це нові 

пункти. Прошу підтримати з доповненнями.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Комісією розглянутий даний проект рішення, в тому 

числі і з додатками. Пропонуємо винести на розгляд сесії 

і проголосувати. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

У зв’язку з тим, що пункт перший рішення стосується 

підприємства, керівником якого я являюся, тому я не 

буду приймати участь у голосуванні у зв’язку з 

конфліктом інтересів. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

 

По пункту 6.1 є зауваження. Ми не проти церкви, але 

щоб було оговорення - лише церква і ніякі допоміжні 

споруди. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Я прошу дати коментар Дмитренко О.І. Надійшла 

пропозиція від пана Могиленка по пункту 6.1 – щоб там 

була тільки церква. Прокоментуйте. 

Дмитренко  Земельний Кодекс не може обмежувати будівлі і 
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Оксана Іванівна споруди. В Земельному Кодексі чітко написано для яких 

цілей буде використовуватися земельна ділянка, там 

чітко прописано "для будівництва храму". Обмежувати 

Земельний Кодекс не може будівлі і споруди. Після 

оформлення землевпорядної документації церква буде 

звертатися до відділу містобудування та архітектури і 

розробляти містобудівні умови та обмеження забудови 

земельної ділянки, де буде передбачено, буде складатися 

проект. Якщо Ви бажаєте, то ми персонально Вас 

запросимо і ознайомимо з даним проектом.  

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Згідно статті 18 Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад" я Вам доручаю, пане Могиленко, 

долучитися до роботи цієї комісії і особисто 

проконтролювати, щоб там був тільки храм. Товариство! 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування доповнення і поправки, які 

зачитала Іноземцева Т.Г., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

5.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева Тетяна 

Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, пропоную винести на 

голосування та підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик Любов 

Іванівна 

Даний проект рішення розглядався профільною 

комісією, прошу підтримати. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

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

договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, пропоную винести на 

голосування та підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Питання розглянуто профільною комісією, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

7.Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, пропоную винести на 

голосування та підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення розглянуто профільною комісією, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   
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Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

8.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, пропоную винести на 

голосування та підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Профільна комісія розглянула даний проект рішення, 

просимо підтримати. 

Тягній Сергій 

Миколайович 

 

У мене питання: Батуринська, 10 - продаж земельної 

ділянки. Це вбудоване приміщення чи окремо стояче? 

Здається вбудоване! Якщо вбудоване, то поясність яким 

чином будете виділяти в натурі частину земельної 

ділянки, яка надана для обслуговування всього 

багатоповерхового будинку? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

Таких випадків вже виникало декілька і на даний час є 

можливість розробляти землевпорядну документацію 

коли існує єдина будівля, але ж робиться єдиний проект 

відведення, зазначається загальна площа земельної 

ділянки, а потім зазначається, що Шевченко має таку 

частину. Так само продавали і викупали у власність 

земельну ділянку по проспекту Миру, де знаходиться 

готель Україна і таких випадків було чимало. Тобто 

робиться проект відведення на загальну площу, а в 

документації зазначається певна площа, яка припадає 

відповідно частки будинку володіння. Таке зробити 

можливо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

9.Про надання в суборенду земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 
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Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, пропоную винести на 

голосування та підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної комісії, до речі виявлено порушення, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

10.Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, пропоную винести на 

голосування та підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Проект рішення розглянуто профільною комісією, 

виникало багато запитань, дивилися документацію і все-

таки вирішили винести на розгляд сесії. Просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 1, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 

11.Про прийняття до комунальної власності та передачу на 

обслуговування ПАТ «Сумигаз» газопроводу в м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та 
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пропозицій не надходило, прошу винести на голосування 

та підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Це питання розглядали на профільній комісії, зауважень 

та пропозицій не надходило, комісія вирішила 

одноголосно підтримати. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Задав питання щодо газових труб, які знаходяться на 

фасадах багатоповерхових будинків. Попрохав міського 

голову вивчити дане питання і визначити хто є 

балансоутримувачем даних труб і здійснити ремонт. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Згідно статті 18 Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад" я Вам доручаю, як міський голова, негайно 

втрутитися в цю ситуацію, прийти на прийом до 

заступника міського голови, вона надасть Вам всю 

інформацію і доручаю Вам на наступну сесію допомогти 

управлінню ЖКГ розібратися в цьому питанні, так як Ви 

є фаховим юристом. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Я вже долучався до цього, я піднімав це питання, але 

відповідь від УЖКГ так і не надійшла! Давайте разом ми 

вивчимо це питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

12.Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства Виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства на 2016-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільних комісії, на загальних зборах депутатів, було 

жваве обговорення, але суттєвих пропозицій не 

надходило, прошу винести на голосування та підтримати 

даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 
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Олександр 

Михайлович 

було жваве обговорення, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

13.Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп 

на 2014-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Міщенко Тетяні Олексіївні, директору 

КП «Муніципалітет». 

Міщенко  

Тетяна Олексіївна 

 

Просимо винести на розгляд сесії даний проект рішення 

та доповнити заходи з реалізації програми утримання 

кладовищ міста пунктом 1.2, а саме: розробка 

землевпорядної документації земельних ділянок для 

організації кладовищ міста по вулицях Вирівській, 

Богдана Хмельницького, Інтернатній, Паризької Комуни 

і у Шаповалівському напрямку. Потреба у фінансуванні 

на 2016 рік складає 80 тис.грн. Додається до матеріалів 

довідка, прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Питання розглядалося на профільній комісії, заслухали 

керівника підприємства, слухали думки і інших 

постійних комісій, я думаю, що потрібно дати сесії 

розглянути йцого в повній мірі, бо це питання дуже 

важливе. Наша комісія затвердила і просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу до мікрофона Дмитренко О.І. Ті кошти, які 

виділяються на землевпорядну документацію 

багатоповерхових будинків і так далі, ви освоюєте? У вас 

надлишків немає? Ви освоюєте кошти?  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Кошти залишаються, кошти освоєно лише на 25 

будинків, тому що були надані дозволи і дані роботи 

швидко провести немає можливості. Фінансування за 

рахунок втрат коштів, які надійшли від земель 

утримання можливо використати під дані цілі. У нас є 

Програма землеустрою, там є пункт проведення 

інвентаризації земель і під цей пункт можливо 

профінансувати.   
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка сума коштів у вас там знаходиться на рахунках? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Всього 385 тис.грн., десь 50 тис.грн. освоїли. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Як просувається процес оформлення землевпорядної 

документації під багатоповерхівки, а також земельні 

ділянки, які знаходяться в місті Конотоп? Скільки у 

відсотковому плані потрібно виготовити землевпорядної 

документації на багатоповерхівки, щоб люди чітко 

знали, де межі їх прибудинкових територій? Скільки 

коштів нам на це потрібно? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Всього у місті багатоповерхових будинків близько 470, а 

кожна територія багатоповерхового житлового будинку 

різна, є менша, є більша. Тому чітко сказати скільки 

коштує 1 пакет документів я не можу. Це від 10 до 50 

тис.грн. на 1 будинок. Справа в тому, що межі 

прибудинкових територій вже рішенням виконкому були 

затверджені коли визначалась площа прибудинкових 

територій. Але, якщо у відповідності до Земельного 

Кодексу, то межі земельної ділянки визначаються в 

процесі затвердження її землевпорядної документації. На 

сьогоднішній день землевпорядна документація на 

житлові будинки по місту Конотопу є на 78 будинків, але 

це землевпорядна документація старого зразку і ця 

документація потребує оновлення. Сума коштів, яка 

необхідна для виготовлення землевпорядної 

документації по всьому місту складає близько 1 млн.грн. 

Даних вільних коштів немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто є незабезпеченість? 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Є незабезпеченість. Кошти, які надійшли від втрат ми 

освоїмо, дозволи на 25 будинків ми давали, на даний час 

документація розробляється, розробляє її КП ПВАПБ. У 

зв’язку з тим, що дана організація є досить 

завантаженою, то ці роботи проводяться не дуже 

швидко. Також не можна відразу надати на виготовлення 

100 чи 200 будинків, тому що в цьому разі необхідно 

проводити тендери, а хотілося б щоб ці роботи 

проводила наша організація. 

Семеніхін  Яка сума до тендера? 
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Артем Юрійович  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Більше 100 тис.грн. вже тендер. Тому сума необхідна 

дуже велика, ці роботи проводяться, є відома площа на 

всі будинки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що одним із перших і загальніших питань є 

питання документації під будинки, щоб люди точно 

знали де їхні межі, це є і однією з умов по підтримці 

створення ОСББ. Також наголосив у необхідності 

повернутися до питання тендеру. Дав доручення 

Дмитренко О.І. та Іноземцевій Т.Г. негайно оголосити 

тендер. У зв’язку з тим, що є незабезпеченість у коштах 

по розробці цієї документації, висловив незгоду з 

передачею 80 тис.грн. КП "Муніципаітет" з цих 

рахунків. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Наголосив на важливості питання щодо виготовлення 

землевпорядної документації під багатоповерхові 

будинки та підтримав доручення міського голови. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Попрохав міського голову проконтролювати виконання 

проектних робіт КП ПВАПБ, оскільки у депутатів є 

багато питань і повернутися до цього питання на 

наступній сесії. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Підтримав міського голову з питання сприяння 

створення ОСББ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Оголосив перерву на 45 хвилин. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Після перерви. 

Шановні депутати! Вставляємо картки та реєструємося в 

системі ВІЧЕ. На даний момент в залі присутні 21 

депутат, сесія є повноважною, продовжуємо нашу 

роботу. 
 

Питання №14 «Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Муніципалітет» знято з розгляду. 
 

15.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 
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населення на 2013-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, 

начальнику управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень не 

було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

міської ради Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зауваження, пропозиції є? Немає. Ставлю на 

голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

16.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2016 (7 

скликання 11 сесія) «Про продовження терміну дії «Міської Програми 

соціального захисту пільгових категорій населення м.Конотоп на І 

квартал 2016 року». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, 

начальнику управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

Проект розглядався на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, на питання, які виникали 

були надані відповіді, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

міської ради Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
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17.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, 

начальнику управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

На засідання чергової сесії підготовлено рішення по 

наданню матеріальної допомоги за депутатськими 

зверненнями на загальну суму 11,4 тис.грн., але у зв’язку 

із численними зверненнями громадян сума збільшилася 

та з урахуванням заяв, які надійшли сьогодні загальна 

сума складаю 27,6 тис.грн. Проект рішення розглядався 

на засіданні профільної комісії, на загальних зборах 

депутатів, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

міської ради Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та пропозиції з? Немає. Ставлю даний 

проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

18.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». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово надається Яременко Наталії Анатоліївні, 

начальнику відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради. 

Яременко  

Наталія 

Анатоліївна 

 

Проект рішення розглядався на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, були задані запитання, всім 

депутатам роздана інформація щодо штатної чисельності 

працівників міських рад по містам України, які мають 

населення близько 100 тисяч, як і наше місто, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що оргвідділ надав депутатам статистичні 

дані по іншим містам України та зачитав їх. 

Слово надається голові відповідної профільної комісії 
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Гланцу Віталію Аркадійовичу. 
 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, в 

протоколі зафіксовані зміни, які ми вносили. Перший 

пункт рішення ми підтримали, а щодо сектору 

юридичної роботи, то на даний час у нас працює одна 

людина, а на вакансію є конкурс. Ми вирішили, що коли 

прийде друга людина, ми подивимось, як будуть 

справлятися з роботою люди, а потім будемо додавати 

додаткові одиниці.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Попрохав депутатський корпус підтримати проект 

рішення без змін. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Повідомила депутатам, що наразі міська рада не може 

знайти досвідченого юриста, щоб замістити вакансію, 

оскільки заробітна плата в секторі юридичної роботи 

дуже мала. В секторі юридичної роботи багато роботи, 

позовів до суду, перевірка договорів, рішень тощо та 

підтримала проект рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наголосив, що на даний час у міській раді 1 юрист і 

якщо він піде у відпустку або захворіє, то зупиняється 

робота апарату та виконавчих органів. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Висловив незгоду з тим, що міський голова надає 

доручення депутатам міської ради і те, що підняття 

штатної чисельності є недоречним. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Підтримав рішення щодо внесення змін до структури. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Висловив думку, що юристи потрібні, але не за рахунок 

збільшення штатної чисельності, а за рахунок внутрішніх 

резервів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив депутатам, що на початку каденції міський 

голова скоротив чисельність своїх заступників, щоб 

скоротити фонд заробітної плати, бо заробітна плата 

заступника - це 3 зарплати радника і люди, які є 

радниками і консультантами міського голови орієнтовно 

економлять місту 20 тис.грн. на місяць. Також 

повідомив, що міська рада 90% судів програє тільки 

тому, що в секторі юридичної роботи працює тільки 1 

людина. 

Огрохін  Підтримав, що юридичний відділ повинен мати 2-3 
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Іван Миколайович 

 

людини, але за рахунок внутрішніх резервів 

проаналізувавши роботу всіх працівників 

міськвиконкому. Запропонував на сайті міської ради 

викладати інформацію про кількість працівників, їх 

заробітна плату, премії, надбавки.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що інформацію про те, яка заробітна плата в 

міській раді можна отримати з мережі інтернет, яку 

викладають громадські активісти через запити. Також 

повідомив, що вивчав, яка заробітна плата в інших 

міських радах подібних міст і в нашому місті вона в 4 

рази менша. Попрохав депутатський корпус підтримати 

даний проект рішення. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

 

Ми не проти того, щоб 3 особи працювало в бухгалтерії і 

ми знаємо, що їх там зараз працює три. Ми не проти 

того, щоб в юридичний відділ додати штатні посади, 

оскільки в них багато роботи. Ми проти того, щоб 

робити це за рахунок роздування штатів. Ми впевнені, 

що в середині міської ради є внутрішні резерви. Вчора 

виступала головний бухгалтер і говорила, що збільшився 

обсяг роботи за рахунок того, що вона має сканувати і 

оприлюднювати документи. Але ж ми на попередніх 

сесіях ввели в штат працівника ІТ відділу, який 

зобов’язаний це робити, тому що в посадових обов’язках 

фахівця є дотримання ІТ системи, а це оприлюднення 

результатів внутрішньої роботи в інтернет просторі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Згідно частини 3 статті 18 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" доручив Бібику В.В. разом з 

міським головою  піти до фахівця ІТ відділу і 

подивитися, що він робить, а також запитати з нього звіт 

про роботу з моменту, коли він прийшов на роботу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Фахівець в ІТ відділі за фахом метролог! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Якщо згадати, що Ви нам сайт обіцяли зробити 

безкоштовно, а потім гроші почали вимагати за це, то 

цей спеціаліст займається зараз будівництвом нашого 

сайту! 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Висловив незгоду, що міський голова дає доручення 

депутатам, бо вони не знаходяться у нього на роботі і не 

отримують заробітну плату, а буде виконувати тільки 
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накази виборців, які його обирали. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Артем Юрійович! Це Ваші повноваження вводити, 

виводити штатні одиниці в межах фонду заробітної 

плати. 

Яременко  

Наталія 

Анатоліївна 

 

Заперечую. Це повноваження ради. В межах 

затвердженої чисельності міський голова може своїм 

розпорядженням переводити з одного відділу в інший, 

міняти структуру. Загальна чисельність - це 

повноваження ради.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Повідомила, що більшість депутатів не мають такого 

доходу, як заступники міського голови та начальники 

відділів і управлінь. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що до повноважень міського голови 

відноситься повноваження щодо заоохочування 

працівників премією. 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 1, Утрим. – 16. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 

19.Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2016 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово з даного питання надається Багрянцевій Олені 

Юріївні, секретарю міської ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Зачитала інформацію про виконання плану роботи 

міської ради за І півріччя 2016 року (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

відповідної профільної комісії міської ради Гланцу 

Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

На профільній комісії не виникало питань та пропозицій 

з даного питання, прошу винести на розгляд сесії. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Задав питання: 

1.Щодо неякісної підготовки минулої позачергової сесії 

та сьогоднішньої сесії. 

2.Щодо відсутності механізму використання 

депутатських коштів в розмірі 35 тис.грн. на потреби 

закріпленого округу. 

3.Щодо невідповідності рішення від 28.04.2016 "Про 

внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства ВУВКГ" протоколу сесії. 
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Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Повідомила, що відповідь на Ваше звернення Вам було 

надіслано електронною поштою, як і всім членам 

бюджетної комісії. Також повідомила, що можливе 

резервування депутатських коштів в обсязі 50 тис.грн., з 

них 15 тис.грн. передбачено на початку року + 35 

тис.грн. передбачених на благоустрій з розрахунку на 

кожного депутата в межах резервного фонду та їх 

використання відповідно  до затвердженого порядку. Ці 

кошти можна використовувати на ремонти, на поточні 

ремонти, на виділення благодійної допомоги тощо. 

Щодо останнього питання, то повідомила, що звернулися 

фахівці УЖКГ з проханням відкоригувати пропозиції, 

оскільки тоді прозвучало в сесійній залі від 

депутатського корпусу, внести пропозиції та 

рекомендації згідно з думкою фахівців, зокрема це були 

слова Огрохіна І.М. і в протоколі редакційної комісії 

члени даної комісії поставили свої підписи. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Попрохала Багрянцеву О.Ю. прокоментувати 

позачергову сесію, яка відбулася в червні місяці щодо її 

підготовки і яке співвідношення висвітлення в газеті 

"Конотопський край" діяльності депутатського корпусу і 

міського голови. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які у Вас зауваження до позачергової сесії? Ми всі 

одноголосно проголосували за питання, які виносились 

на позачергову сесію! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Олена Юріївна! Зараз над Вами відбувається судилище і 

скажу наступну річ. Шановні депутати, із усього 

депутатського корпусу, коли прийшли представники 

АТОшників, приїхала тільки одна людина - це 

Олександр Вікторович Кирій. Це була одна людина, яка 

намагалася допомогти розібратися в цій ситуації. 

Перемовини з представниками АТОшників тривали у 

вихідні дні і тривали перед початком сесії на вулиці. 

Конкретно хто саме, що саме, як саме хоче і який проект 

рішення винести на розгляд депутатів не було відомо за 

20 хвилин до початку сесії. Це був форс-мажор, питання 

яке розглядалося, повинно було розглядатися на цій 

сесії, мало все проходити в цивілізованому режимі, але 

так сталося, що ситуація в суспільстві підігрівається і 

тому та сесія відбулася на такому тоні. Це працює 
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команда і якщо ви робите зауваження Олені Юріївні, то 

ви робите зауваження всій команді  і Олена Юріївна є 

тим секретарем міської ради, яка ходить практично на 

всі комісії, на відміну від попередніх секретарів міської 

ради, які ходили тільки на профільні комісії. Олена 

Юріївна за весь час, який вона працює, жодного разу не 

пішла на лікарняний, власне, як і я. Олена Юріївна є 

молода жінка і годуюча матір, яка повністю віддає себе 

місту, роботі з депутатським корпусом... 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Про газету "Конотопський край". В газеті "Конотопський 

край" висвітлюється діяльність і міської ради, і 

виконавчого комітету, депутати міської ради мають 

право безперешкодно, безкоштовно, без обмежень 

друкувати всю інформацію, яка стосується їхньої 

депутатської роботи. Зокрема, деякі депутати 

користуються такою можливістю активно, деякі не дуже 

активно, хоча згідно Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" ми повинні, як мінімум раз на 

рік, звітувати перед виборцями. Тому я закликаю вас, 

згідно графіку, в листопаді-грудні прозвітувати про нашу 

роботу за рік і тому в газеті "Конотопський край" 

повинні з’явитися звіти кожного депутата, я думаю, що 

ми затвердимо графік і будемо звітувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Додав, що саме пані Олена ініціювала щотижневе 

спілкування з виборцями на телеканалі КСТ, щоб 

депутати ходили і звітували, що вони зробили, і 

подякував Багрянцевій О.Ю. за її роботу. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

 

Чи є у Вас статистика щодо депутатських звернень і 

запитів, і скільки із них задоволено, і не задоволено? 

Наголосив на гарних якостях Багрянцевої О.Ю., як 

людини, жінки, але її рівень, як керівника низький. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Повідомила, що більшість депутатських звернень 

стосувалися благоустрою на виборчих округах і 

доручень виборців. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав Багрянцеву О.Ю. у її роботі. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

 

Повідомив, що рішенням передбачено, крім звіту, ще 

план роботи міської ради на ІІ півріччя 2016 року. Задав 

питання: чому випали із плану роботи питання 

інвестування, енергозбереження і пасажирських 
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перевезень? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував підтримати і доповнити план роботи 

питаннями, які підійняв Бібик В.В. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Ще раз зачитав для редакційної комісії питання, які 

необхідно включити до плану роботи - інвестиційна 

діяльність, енергозбереження і перевезення. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Зробив зауваження секретарю міської ради щодо 

виконання посадових обов’язків відповідно до діючого 

законодавства та розпорядження міського голови щодо 

розподілу обов’язків. Задав БАгрянцевій О.Ю. 

питання:1.Чи законно підготовлено питання по бюджету 

та чи в межах діючого Регламенту воно підготовлено? 

2.Чому питання "Про підсумки опалювального сезону", 

яке було заплановано на березень, відповідно до плану 

роботи міської ради на І півріччя 2016 року, було 

перенесено на вересень? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Висловив незгоду з механізмом використання 

депутатських коштів у сумі 35 тис.грн. і запропонував 

виважено вивчити дане питання, і вивчити досвід інших 

міст з даного питання. Задав питання: чому секретар 

міської ради не контролює виконання рішень сесії? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Рішення бюджетного характеру розглядалося на 

бюджетній комісії вчора. У зв’язку з тим, що загальні 

збори депутатів обірвалися, бо депутати почали 

покидати сесійну залу і представників депутатського 

корпусу взагалі не залишилося, тому це питання не було 

розглянуте. Питання "Про підготовку до опалювального 

сезону" розглядалося в березні 2016 року на засіданні 

виконавчого комітету і було прийнято рішення "Про 

затвердження заходів щодо підготовки підприємств ЖКГ 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років". 

Також була затверджена довідка з питання підготовки 

підприємств до опалювального сезону в 2016-2017 роках. 

Дана довідка висвітлює питання виконання заходів 

минулого опалювального періоду, проходження 

опалювального періоду та план заходів по підготовці до 

наступного опалювального сезону. У зв’язку з цим 

фахівці УЖКГ попрохали перенести це питання на 

вересень, розглянути його на вересневій сесії і це 

питання включено до плану роботи на ІІ півріччя "Про 
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стан організації підготовки підприємств ЖКГ, 

енергетики, промисловості, транспорту та об’єктів 

соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий 

період". Разом з тим, фахівці УЖКГ зазначають, що в 

місті виконаний обсяг робіт по підготовці до роботи в 

наступному опалювальному сезоні. Ваші зауваження 

щодо 35 тис.грн. депутатських коштів ми будемо 

враховувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я не буду переходити на особистості, але є певна доля 

раціоналізму в тому, що ви говорите, але це певна доля - 

10%, стосовно секретаря міської ради. Олена Юріївна 

далеко не найгірший секретар міської ради. Депутатські 

кошти ми віднайдемо, ми вже віднайшли можливість 

збільшити депутатський фонд, зокрема з 35 тис.грн. до 

70 тис.грн. - це на видатки по округам і  з 15 до 30 

тис.грн. - це фінансування матеріальної допомоги тим, 

хто до вас звертається. На даний момент депутатський 

фонд складатиме 100 тис.грн. Щодо механізму 

використання цих коштів, то депутати, які були 

депутатами минулих каденцій, мали б підказати, як було 

раніше і як раніше вирішувалося це питання. Я не 

применшую провини якогось відділу, управління чи 

сектору, але ми з вами сидимо в одному човні і коли ми 

намагаємося "притопити" когось із нашої команди, а ми 

є однією командою, то ми топимо і самі себе. Я, як 

міський голова, і секретар міської ради ідемо всіляко вам 

на зустріч і намагаємося говорити про співпрацю, але 

натомість не завжди чуєш слова конструктиву від 

депутатського корпусу. Хотілося б, щоб ви ділилися 

своїм досвідом не під час сесії, на камери, а під час 

буденних наших спілкувань. До мене особисто і до 

Олени Юріївни ви можете потрапити в будь-який час до 

кабінету.  

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

 

Питання до Олени Юріївни! Депутати, які сьогодні Вам 

задавали питання, вони до Вас особисто зверталися, 

заходили в кабінет до сесії? Чи це було зроблено зараз на 

камери? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Ці питання не задавали, але в кабінет заходять. Інколи, 

коли виникають проблемні питання, то депутати 

заходять, але звичайно не всі. 
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Омельченко  

Тарас Павлович 

Я кажу про те, щоб робота міської ради була, як 

годинник і згідно діючого законодавства. Ми були на 

засіданні комісії, під протокол ці питання розглядалися і 

прошу відповісти про цю роботу секретаря міської ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ці питання були розіслані на електронні адреси. 

Турбувати вас кожного дня, щоб ознайомитися з 

протоколом ми не збираємося, тому ми все відправляємо 

по електронній пошті, вам про це повідомляється. Якщо 

є проблеми, Ви не отримали лист, то звертайтеся і ми 

будемо вирішувати ці проблеми. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Інформація подається кожному депутату міської ради в 

тій формі, яку він подав перед початком роботи нашої 

каденції, тобто електронною поштою. Якщо у вас щось 

змінилося і ви хочете отримувати інформацію іншим 

шляхом, то повідомляйте про це секретаря міської ради і 

оргвідділ. Сьогодні вам роздали анкети про те, в якій 

формі вам краще подавати інформацію.   

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Олена Юріївна! Скільки до Вас було запитів від 

депутатів, щоб Ви надали відповідь на їхні запитання? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ми надамо цю інформацію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував завершувати розгляд питання. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

 

Ми дуже довго дискутуємо і щось доводимо, але є факт - 

за перше півріччя у нас жодна сесія досконально не була 

підготовлена. Є багато зауважень і запитань до секретаря 

міської ради, які ми почули. Я прошу припинити всі 

дискусії і кожен депутат зробить свій вибір. Моя думка - 

звіт відхилити і роботу секретаря визнати 

незадовільною, і прошу голосувати.  

Юрченко 

Олександр 

Володимирович 

 

Шановний голова, шановні депутати! Прочитайте, як 

звучить питання! Це звіт секретаря міської ради 

Багрянцевої О.Ю. про виконання плану роботи 

Конотопської міської ради за І півріччя і подано план 

роботи на ІІ півріччя. Ми робимо начебто секретар 

міської ради звітує особисто про свою роботу. Давайте, 

або це звіт про план роботи, який ми всі виконували 

депутати, або це звіт секретаря. Але там немає звіту 

секретаря про свою роботу. Я думаю, що це буде колись 
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звіт і він буде поставлений на перше місце, як це завжди 

було на сесіях, були звіти секретаря, коли він звітував 

про всю свою роботу. А це звіт про виконання плану на І 

півріччя. Якщо ми його не затвердимо, то ми не 

затвердимо своєї роботи, значить ми не працювали у І 

півріччі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Гужва  

Сергій Вікторович 

 

Зачитав доповнення, які озвучив Бібик В.В.: включити 

до плану роботи міської ради на ІІ півріччя наступні 

пункти - залучення інвестицій, організаційна діяльність з 

енергозбереження і переходу на альтернативні джерела 

теплопостачання, організація перевезень населення 

міста. Це три доповнення до плану роботи від депутата 

Бібика В.В. 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

Задала депутатам питання: чи всі ці питання включати до 

плану на одну сесію чи розбити по місяцям?  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Повідомила, що сьогодні з Транспортного 

Національного Університету надійшла попередня 

інформація, що у них є  вже попередні висновки по 

обстеженню пасажиропотоків і почалася робота по схемі 

оптимізації. Також повідомила, що обов’язково 

необхідно на наступній сесії розглянути питання про 

сприяння створення ОСББ. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Буде слушно питання енергозбереження і інвестування 

об’єднати із питанням "Про стан підготовки підприємств 

ЖКГ до опалювального сезону". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав пропозицію Льовшин Н.О. і доручив 

редакційній комісії відмітити цю правку. 

Клименко  

Іван Григорович 

 

Зачитав поправки до рішення: організація перевезень 

(серпень місяць), залучення інвестицій (на листопад), 

енергозбереження (на вересень).  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Програма сприяння ОСББ у нас є, але вона недосконала. 

Давайте це питання на липень.  

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Товариство! Включаємо до плану роботи питання 

сприяння створення ОСББ на липень місяць. Пане 
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Гужва, зачитайте ще раз поправки. 

Гужва  

Сергій Вікторович 

 

Внести на листопад питання про залучення інвестицій, 

організація діяльності з енергозбереження і перехід на 

альтернативні джерела теплопостачання на вересень, 

організація перевезень на серпень і Програма сприяння 

ОСББ на липень,  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування всі ці поправки і доповнення, які 

зачитала редакційна комісія, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Бібик В.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 1, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 

20.Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста комунальної форми 

власності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної 

комісії, зауважень та доповнень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова надається голові профільної постійної комісії 

міської ради Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

21.Про затвердження Положення з проведення конкурсного добору на 

посаду керівника комунального закладу культури міста Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Питання розглядалося на постійних комісіях, на 

загальних зборах, зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  Слова надається голові профільної постійної комісії 
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Артем Юрійович міської ради Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

22.Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження терміну дії 

відновлювальної кредитної лінії та передачу майна під заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Це питання ми робимо щороку, тобто надаємо дозвіл КП 

"Теплогарант"  на кредитну лінію на 3 млн.грн. Вони не 

всі 3 млн.грн. будуть використовувати, а лише ту суму 

кредитної лінії скільки їм потрібно. Дане питання 

розглядалося в комісіях, на загальних зборах депутатів, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин Наталя 

Олександрівна 

 

Питання розглядалося на комісії від 24 червня 2016 року, 

зауважень не було, комісія вирішила винести на розгляд 

сесії. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

23.Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, довго обговорювалося і 

було лише декілька питань:  

Питання по 1050 тис.грн. - це перенесення з оплати 
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послуг на благоустрій на "Капітальні вкладення" для 

фінансування робіт по об’єкту "Реконструкція тротуару 

по вул.Успенсько-Троїцькій від вул.Клубної до 4-го 

пров.вул.Успенсько-Троїцької". Також питання, яке 

взагалі не було підтримано - це пункт 3 пояснювальної 

записки: "З метою фінансування компенсаційних втрат 

за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих 

категорій громадян в міжміському внутрішньообласному 

та міжобласному сполученні в сумі 551,0 тис.грн., 

перенести видатки з управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради на фінансове 

управління Конотопської міської ради для надання іншої 

субвенції обласному бюджету". Дане питання не було 

підтримано представниками профільної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

 

Згідно із протоколом бюджетної комісії від 24 червня 

2016 року, комісія пропонує пункт 3 виключити із 

пояснювальної записки, а також по пункту 1 

рекомендувати 1050,0 тис.грн. залишити на КФК 100203, 

тому що це сума, яка була передбачена по 35 тис.грн. 

депутатам міської ради. Це рекомендація комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається командиру військової частини 

Позовному Олександру Миколайовичу. Питання по 

тротуару. 

Позовний 

Олександр 

Миколайович 

 

Я прошу розглянути питання для виділення коштів для 

будівництва тротуару на цій сесії, тому що на даній 

вулиці будується новий будинок, який планується ввести 

в експлуатацію до 4 листопада і тому ту пішохідну зону, 

по якій рухаються в школу діти, де побудовано ще 2 

подібних будинки, хотілося б привести в належний стан. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У мене також прохання підтримати, ми кошти повернемо 

буквально за місяць при розподілі при виконанні. На 

даний момент коштів на цих рахунках достатньо, 

депутатські кошти так інтенсивно не використовуються, 

щоб за 1 місяць всі використалися, а тротуар дійсно 

потрібен, тому що йде велика маса дітей в 12 школу і 

будинки будуються військовими, і приїжджав 

командуючий, особистим проханням якого було 

підтримати забудовників, мається на увазі військову 
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частину, щоб зробити цей тротуар. І дійсно, до 1 вересня 

треба це зробити. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

 

Крім того, комісія рекомендувала до сесії подати 

інформацію, ми знаємо, що пройшли сильні зливи і в 12 

школі сталося якесь лихо, і рекомендували зібрати цю 

інформацію до сесії: "надати інформацію щодо 

додаткового фінансування ДНЗ "Колосок", СШ №9, 

СШ№12".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово Баспалій Ользі Віталіївні. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

В школі №12, після сильної зливи, потекла покрівля 

майстерні, потрібно приблизно 100 тис.грн. на 

капітальний ремонт покрівлі. По ДНЗ "Колосок" мова 

йде про зміцнення матеріально-технічної бази садочка, 

адже він раніше належав Підлипненській сільській раді, 

а зараз він належить Конотопській міській раді. Коли 

мова йде про 9 школу, то мова йде про дровітні. Там 

працює котел на твердому паливі, а дрова складати ніде. 

Це 150 тис.грн.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Артем Юрійович! Я прошу Вас, у зв’язку з тим, що в 

місті була непогода, дати доручення УЖКГ і 

профільному заступнику вивчити всі проблеми людей в 

приватних і багатоповерхових будинках. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Саме цим зараз займається УЖКГ і доповідає мені 

щодня і щодня збільшується перелік тих питань, які 

потрібно вирішувати. Однією з найбільших проблем є 

КНС №1 водоканалу, вона в найгіршому стані, там 

обвалилося перекриття, у зв’язку із тим підтопленням, 

затоплені були двигуни і дуже довго ми виходили із цієї 

ситуації. Також там необхідно підводити живлення з 

іншої підстанції, бо та підстанція знаходиться в низині і 

та аварія, яка сталася, як раз із-за того, що затопило 

підстанцію... 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Також до даного проекту рішення є доповнення 

технічного характеру, ці доповнення у вас є, які 

стосуються збільшення медичної субвенції на 188 

тис.грн. та збільшення освітньої субвенції на 162 

тис.грн., а також 19 тис.грн. ми переносимо з 

капітальних на поточні видатки для придбання меблів 

для ДНЗ "Теремок". 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ще які є пропозиції, думки? Немає. Давайте 

зформулюємо проект рішення. Ми тротуар робимо? 

Робимо. Тоді виключається тільки 3 пункт. Редакційна 

комісія і депутатський корпус! Якщо я зараз помилюся, 

то прошу мене поправити. Ми голосуємо цей проект 

рішення за виключенням пункту 3 в пояснювальній 

записці. Так? Так. Товариство! Ставлю даний проект 

рішення на голосування за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тепер розбираємося більш детально по доповненням і 

змінам. Я прошу зачитати редакційну комісію, що саме 

видаляється. 

Клименко  

Іван Григорович 

 

З метою фінансування компенсаційних втрат за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих 

категорій громадян в міжміському внутрішньообласному 

та міжобласному сполученні в сумі 551,0 тис.грн., 

перенесено видатки з управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради на фінансове 

управління Конотопської міської ради для надання іншої 

субвенції обласному бюджету. 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це виключаємо. Всі згодні? Так. Ставлю на голосування 

доповнення про виключення п.3, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які ще є доповнення? Немає. Редакційна комісія, 

зачитайте далі поправки. 

Клименко  

Іван Григорович 

 

На виконання Закону України "Про внесення змін до 

Закону України "Про Державний Бюджет України на 

2016 рік" збільшено доходну частину міського бюджету 

на суму 351,1 тис.грн, в тому числі збільшено медичну 

субвенцію з Державного бюджету на суму 188,6 тис.грн., 

збільшено освітню субвенцію з Державного бюджету на 

суму 162,5 тис.грн. Відділу освіти Конотопської міської 

ради по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" 

перерозподілено видатки в сумі 15 тис.грн.з капітальних 

на поточні для придбання дитячих меблів в межах 

раніше не виділених коштів на ДНЗ "Теремок".  

Семеніхін  Ставлю на голосування поправку, яку зачитав голова 
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Артем Юрійович редакційної комісії Клименко І.Г., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Є ще доповнення? Немає. Ставлю даний 

проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не було, прошу підтримати. Даний проект 

рішення ми узгоджуємо з попереднім рішенням по 

бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Запропонувала привести даний проект рішення у 

відповідність до прийнятих попередніх рішень. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Підтримав Льовшин Н.О. і запропонував в майбутньому 

надавати зміни до рішення в письмовому вигляді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Редакційна комісія, прошу записати поправки і зачитати 

їх. 

Клименко  

Іван Григорович 

Вилучити пункт 3 та виключити пункт щодо вирішення 

чисельності безпритульних тварин. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування доповнення, яке 

зачитала редакційна комісія, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  Пані Льовшин, зачитайте свою пропозицію. 
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Артем Юрійович 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Йдеться про те, щоб внести відповідні коригування в 

додатки 1 та 2 рішення у відповідності до рішень, які ми 

приймали на сесії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Редакційна комісія. Зачитайте поправку. 

Гужва  

Сергій Вікторович 

Привести у відповідність додатки №1, №2 з урахуванням 

тих питань, які голосувалися по бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану поправку, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

25.Про підтримку участі КП ВУВУКГ у проекті "Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України" та надання дозволу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово надається Гапєєвій Людмилі Анатоліївні, 

начальнику управління економіки Конотопської міської 

ради. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

 

Дана Програма передбачає надання кредиту 

Європейським інвестиційним банком, до речі цей банк є 

самою лояльною структурою, яка працює у Європі та 

надає кредити. Лояльна тим, що у неї прийнятті 

відсоткові ставки і також на роботи можна вийти десь 

протягом року. В інших банках ці процедури можуть 

тривати від 2 до 5 років. Україна підписала Угоду, 

Україні виділяють 400 млн.євро. На сьогоднішній день, 

згідно інформації Міністерства регіонального розвитку, 

подали заявки 200 міст, які активно  приймають участь, 

відібрали поки що до розгляду 120 міст. Наше місто 

подавало заявку десь 2 місяці тому, водоканал готував її, 

але вона не прийнята до розгляду у зв’язку з тим, що те 

рішення, яке приймалося, воно не відповідає вимогам 

Мінрегіону.  На сьогодні рішення підготовлено так, як 

нам рекомендує Мінрегіон і прошу його розглянути, і 

підтримати з урахуванням пункту 5, що відповідальність 
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за виконання даного рішення покласти на заступників 

міського голови Степанченка І.О. та Іноземцеву Т.Г. 

згідно розподілу обов’язків.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної комісії міської ради 

Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Комісія розглядала дане питання, воно повинно ще не 

раз обговорюватися і я, як голова профільної комісії, 

буду його контролювати і вживати всі заходи, щоб все у 

нас вийшло. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Це питання вже обговорюється 3 місяці і щоб ми дійшли 

якоїсь згоди, я пропоную додати до проекту рішення 

п.5,, який озвучений Гапєєвою Л.А. і виключити п. 2 і 3. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Повідомила, що тоді втрачається сенс у цьому рішенні, 

бо Мінрегіон не прийме таке рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Закликав депутатів підтримати дане рішення, бо воно 

дуже важливе для нашого міста. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Повідомила, що дане рішення необхідно сьогодні 

відправити в Мінрегіон, бо рішення приймається до 1 

липня 2016 року, щоб місто Конотоп включили до 

списку, яке подало і заявку, і рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається редакційній комісії, яка зачитає 

поправку щодо додання п.5. 

Клименко  

Іван Григорович 

Додати до рішення п.5 - покласти відповідальність за 

виконання даного рішення на профільних заступників.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування поправку по п.5, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував поправку, щоб виключити п.2 та п.3. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Редакційна комісія, зачитайте поправку. 

Клименко  

Іван Григорович 

Поправка Омельченка Т.П. - виключити з рішення пункт 

2 та пункт 3. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування цю поправку, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 13, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Закликав депутатів бути патріотами свого міста і 

проголосувати за дане рішення в цілому. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Повідомив, що не голосував і не буде голосувати за це 

рішення, закликав міського голову поважати депутатів і 

повідомив, що на загальних зборах депутатів було 

написано, що ми повинні передати гроші, а не нам 

надають гроші, ніхто не врахував цієї думки. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

 

В рішенні написано: надати дозвіл комунальному 

підприємству ВУВКГ Конотопської міської ради на 

підписання відповідних заявок та необхідних документів 

для участі у проекті "Програми розвитку муніципальної 

інфраструктури", в тому числі на укладання угоди про 

передачу коштів позики згідно... 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Там написано на надання згоди на підписання Угоди про 

передачу коштів від Інвестиційного банку водоканалу. 

Що тут незрозумілого? 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

 

Тут написано: надати дозвіл комунальному підприємству 

на підписання відповідних заявок, в тому числі на 

укладання Угоди про передачу коштів. Кому? 

Комунальне підприємство буде передавати кошти! 

Цитую далі: згідно з умовами визначеними фінансовою 

Угодою та Європейським Інвестиційним банком на 

отримання, а не на передачу.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Щоб у нас не було роздору, нехай буде написано "про 

отримання коштів", а не про передачу коштів. Прошу 

редакційну комісію зафіксувати це. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

 

Висловив зауваження, що дане рішення депутати 

отримали перед сесією, воно не підготовлено і зараз не 

повинно вирішуватися, а повинно вирішуватися на 

протязі місяця в постійних комісіях тощо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Відповів, що з даного питання робота ведеться 

кропітлово вже на протязі 3 місяців. 

Юрченко 

Олександр 

Володимирович 

 

Правильно було б, щоб там було написано з великої 

букви і лапках, тоді це буде правильно: "на укладання 

Угоди "Про передачу коштів позики згідно з умовами 
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визначених фінансовою Угодою з Європейським 

Інвестиційним банком". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це з сайту Мінрегіону і це те рішення, яке вони нам 

пропонували. Якщо буде така редакція - з великої букви і 

в лапках? Пані Дубовик, що Ви скажете на це? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Як правильно зробити? Давайте радитися? 

Ставимо лапки? Прошу редакційну комісію зафіксувати 

поправку. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Ми розуміємо серйозну ситуацію в якій опинився 

водоканал, але зрозумійте, що сума досить велика і 

викликає сумнів: чи зможемо ми розрахуватися по ній! 

Всі ці умови, які написані в Угоді ми сприймаємо зі 

слова! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ми зараз не приймаємо рішення про отримання цих 

коштів. Рішення про отримання коштів ми будемо 

приймати на окремій сесії, коли нам скажуть, що нам 

дають кошти під певні умови. Зараз це є декларація 

намірів про підтримку участі водоканалу у цьому.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

У нас написано про підтримку участі водоканалу у 

проекті "Підтримка муніципальної інфраструктури 

України". Умови ще повністю не оголошені, вони будуть 

різні для великих міст і для малих. Про підписання 

договору і про все інше поки що не йдеться. Ми тільки 

оголошуємо, що ми хочемо прийняти участь, що у нас є 

велика проблема в цьому питанні і нам потрібне на це 

додаткове фінансування. Тут написано, що ми надаємо 

згоду нашому водоканалу прийняти участь у проекті 

розвитку муніципальної інфраструктури України, у тому 

числі на укладання Угоди про передачу коштів згідно із 

умовами визначеними фінансовою Угодою із 

Європейським інвестиційним банком. Фінансова Угода 

поки що одна підписана між Європейським 

Інвестиційним банком і Україною, ратифікована 3 

лютого 2016 року. В Угоді чітко написано, що кошти 

передає Європейський Інвестиційний банк кінцевому 

беніфіціару. Не водоканал передає Інвестиційному 

банку. А ми надаємо дозвіл про передачу від 

Європейського Інвестиційного банку водоканалу.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте порадимося.  

(депутати радяться, вирішили ставити на голосування 
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без правок). 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

 

Шановні депутати! Я прошу підтримати це питання, ми 

сперечаємося вже півгодини тільки за те, щоб подати на 

конкурс, на відбір. Не йде мова про гроші, а ми 

сперечаємося начебто нам їх вже дають. Давайте 

приймемо рішення, щоб прийняли участь в цьому 

проекті і дай Бог, що нам не відмовили, а потім ми вже 

будемо вирішувати чи брати їх чи ні. Я, як виконуючий 

обов’язки директора водоканалу, вже зсередини знаю цю 

ситуацію. Це дуже страшно для нашого міста, що 

робиться із водоканалом. Прошу вас підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Без правок, так як нам рекомендує Мінрегіон, я вважаю, 

що дійсно, там помилок особливих немає. Товариство! 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! У нас сьогодні останній день, щоб подати 

заявку. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Шановні депутати! Хочу звернутися до головуючого і до 

депутатського корпусу! Ми працюємо із системою 

електронного голосування ВІЧЕ. У зв’язку з цим деякі 

депутати, не побоюся цього слова, хитрують, почали 

хитрувати. Чому? Деякі депутати не підтверджують, не 

виявляють своє волевиявлення шляхом голосування і 

при цьому знаходяться в сесійній залі... По спірним 

питанням ми хитруємо і не голосуємо взагалі. Що буде 

далі? Це тільки перша сесія із застосуванням системи 

ВІЧЕ. Чому така ситуація? Ми будемо вносити зміни до 

Регламенту, як сказав Тарас Павлович і це питання 

також туди включимо. Я пропоную, що це питання 

приймалося з порушеннями і нам варто переголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я ставлю на голосування питання про 

повернення до розгляду даного питання і всі хто розуміє 

про серйозність даного питання, я прошу проголосувати 

за повернення до розгляду даного питання. Слово 

надається Максименку О.М. 

Максименко 

Олександр 

Я хотів би сказати декілька слів. Іван Миколайович, Ви 

пам’ятаєте, як ми засідали в малому залі, до нас 
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Михайлович 

 

приїжджали поважні люди і ми засідали півтори години. 

Я був дуже задоволений коли Ви виступали, я думав Ви 

патріот міста Конотопа, 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю питання про повернення до розгляду даного 

питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 1, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю ще раз на голосування питання про 

повернення до розгляду даного питання, щоб поставити 

на голосування пропозицію Бібика В.В. та Огрохіна І.М. 

про зміну даного слова, прошу голосувати за повернення 

до даного питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 Всі питання розглянуті, сесія оголошується закритою. 

 
 

 (виконується Державний Гімн України) 

 
 
 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


