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ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол одинадцятої сесії міської ради сьомого скликання  

2.  Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території міста у 2015 

році 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 
 

4.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 
 

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

договорів оренди землі 
 

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

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 
 

7.  Про продаж у власність земельних ділянок  

8.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 
 

9.  Про затвердження результатів конкурсу з відбору виконавців послуг з 

виконання робіт із землеустрою 
 

10.  Про внесення змін до Комплексної міської  програми  «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

 

11.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 

12.  Про місто-побратим Красногорівка  

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

2014-2017 роки 
 

14.  Про зміну засновника, перейменування та затвердження СТАТУТУ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

(ДИТЯЧОГО САДКА) «КОЛОСОК» ПІДЛИПНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції 

 

15.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на 

період до 2017 року 
 

16.  Про продовження терміну дії «Міської Програми соціального захисту 

пільгових категорій населення м.Конотоп на І квартал 2016 року» 
 

17.  Про надання матеріальної допомоги  

18.  Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік 
 

19.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік  

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

 

21.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації  
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Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 31 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бейгул Ігор Станіславович 

3.  Білоус Інна Василівна 

4.  Гланц Віталій Аркадійович 

5.  Гричановський Анатолій Миколайович 

6.  Гужва Сергій Вікторович 

7.  Демеха Наталія Іванівна 

8.  Дубовик Любов Іванівна 

9.  Євсейчик Сергій Леонідович 

10.  Завгородній Сергій Іванович 

11.  Клименко Іван Григорович 

12.  Кондратьєв Євген Олексійович 

13.  Кравченко Дмитро Миколайович 

14.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

15.  Максименко Олександр Михайлович 

16.  Марченко Юрій Миколайович 

17.  Могиленко Павло Арвитович 

18.  Назаренко Ігор Михайлович 

19.  Огрохін Іван Миколайович 

20.  Омельченко Тарас Павлович 

21.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

22.  Пащенко Інна Олексіївна 

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.  Бібик Віталій Володимирович 

2.  Кирій Олександр Вікторович 

3.  Льовшин Наталя Олександрівна 

4.  Позовний Олександр Миколайович 

5.  Талала Сергій  Миколайович 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Беспала 

Ольга Віталіївна 

начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

2.  Білоус 

Інна Григорівна 

начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

3.  Болгова 

Ірина Миколаївна 

начальник архівного відділу міської ради 

4.  Буланов 

Михайло Вікторович 

член виконавчого комітету 

5.  Ведмедь 

Юрій Павлович 

член виконавчого комітету 

6.  Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

7.  Демеха 

Сергій Васильович 

депутат Сумської обласної ради                       

8.  Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської 

ради 

9.  Дубина 

Юрій Григорович 

старший співробітник Конотопського 

відділу управління служби безпеки України 

по Сумській області  

10.  Ємець 

Анатолій Миколайович 

спеціаліст І категорії відділу з питань НС, 

ЦЗН та взаємодії з правоохоронними 

органами Конотопської міської ради 

11.  Жуков 

Олег Васильович 

член виконавчого комітету 

12.  Заїка 

Костянтин Володимирович 

т.в.о. першого заступника начальника 

Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській 

області 

13.  Займидорога 

Тетяна Олександрівна 

головний спеціаліст загального відділу 

міської ради 

14.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                       

15.  Качура 

Ольга Олегівна  

начальник відділу міської ради у справах 

молоді та спорту 

16.  Корнієнко 

Денис Григорович 

заступник начальника ЦНАП - 

адміністратор 

17.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

18.  Ливанчук 

Олег Петрович 

голова військово-цивільної адміністрації 

м.Красногорівка Донецької області 

19.  Матвієнко 

Володимир Миколайович 

Підлипненський сільський голова                       
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20.  Наталич 

Андрій Андрійович 

в.о. керівника Конотопської місцевої 

прокуратури                       

21.  Ніколаєнко 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу контролю міської ради 

22.  П’явка 

Володимир Борисович 

начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців 

23.  Павлюченко 

Григорій Павлович 

начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

24.  Панченко 

Інна Анатоліївна  

завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

25.  Петруша 

Вікторія Юріївна 

спеціаліст І категорії служби міської ради у 

справах дітей 

26.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

27.  Сердюк 

Олена Борисівна 

депутат Сумської обласної ради                       

28.  Степанченко 

Ігор Олегович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                       

29.  Цап 

Юрій Олексійович  

начальник відділу міської ради з питань 

державної реєстрації 

30.  Чеботарьов 

Юрій Юрійович 

в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ 

ДФС у Сумській області                       

31.  Шинкаренко 

Олена Володимирівна 

начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

32.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

33.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

34.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та 

громадськості м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 11 сесії міської ради 7 скликання 
 

28 квітня 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території міста у 2015 

році 

Чміль С.В., т.в.о. начальника Конотопського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Сумській області 

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

 

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 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 та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

договорів оренди землі 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

7.  Про продаж у власність земельних ділянок 

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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8.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

9.  Про затвердження результатів конкурсу з відбору виконавців послуг з 

виконання робіт із землеустрою 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

10.  Про внесення змін до Комплексної міської  програми  «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

 Мусієнко С.В., начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними 

органами Конотопської міської ради 

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

 

11.  Про створення комунального підприємства «Фармація Конотопської 

міської 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 

 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 комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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14.  Про зміну засновника, перейменування та затвердження СТАТУТУ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

(ДИТЯЧОГО САДКА) «КОЛОСОК» ПІДЛИПНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

15.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на 

період до 2017 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 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 Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік  

 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 
 

19.  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 
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20.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

11 сесії міської ради 7 скликання 
 

28 квітня 2016 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

 

 

- до 15 хвилин 

Секретаріат сесії: 

Сизон Тетяна Анатоліївна, голова секретаріату; 

Гужва Сергій Вікторович; 

Кондратьєв Євген Олексійович. 

 

 

Редакційна комісія: 

Назаренко Ігор Михайлович, голова редакційної комісії; 

Лиманчук Євгеній Володимирович. 
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В ПРЕЗИДІЇ : 

Міський голова Семеніхін А.Ю. 

Секретар міської ради Багрянцева О.Ю. 

 

Веде засідання Семеніхін А.Ю. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 31. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу 11 сесії.  

Хто за те,  щоб 11 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    32. 

Сесія оголошується відкритою. 

 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

На сесії присутні: голова військово-цивільної адміністрації 

м.Красногорівка Мар'їнського району Донецької області Ливанчук Олег 

Петрович, депутати Сумської обласної ради Сердюк Олена Борисівна та 

Демеха Сергій Васильович, в.о. керівника Конотопської місцевої 

прокуратури Наталич Андрій Андрійович, в.о. начальника Конотопської 

ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області Чеботарьов Юрій Юрійович, т.в.о. 

першого заступника начальника Конотопського міськвідділу поліції Заїка 

Костянтин Володимирович, старший співробітник Конотопського відділу 

управління СБУ Дубина Юрій Григорович, заступники міського 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 привітати депутатів міської ради, які 

відсвяткував свій день народження у квітні, це: 

-Пащенко Інна Олексіївна; 

-Дубовик Любов Іванівна; 

-Льовшин Наталя Олександрівна. 

 

 (вручення квітів) 

 

Багрянцева О.Ю.: 

Шановні депутати! В квітні місяці відсвяткував свій день народження і 

міський голова – Семеніхін Артем Юрійович. 
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 (Багрянцева О.Ю. вручає квіти) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Також дозвольте ОГОЛОСИТИ Подяки міського голови за активну 

участь у Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів Сумської області, яка 

відбулася 22 квітня в м.Суми: 

Депутатам міської ради: 

МАРЧЕНКУЮрію Миколайовичу; 

ПОЛЯКОВУ Анатолію Миколайовичу; 

ГУЖВІ Сергію Вікторовичу; 

ПАЛАМАРЧУК Тамарі Михайлівні; 

ЛИМАНЧУКУ Євгенію Володимировичу; 

МОГИЛЕНКУ Павлу Арвитовичу; 

МАКСИМЕНКУ Олександру Михайловичу; 

БІЛОУС Інні Василівні; 

ЄВСЕЙЧИКУ Сергію Леонідовичу; 

ДЕМЕСІ Наталії Іванівні; 

ГЛАНЦУ Віталію Аркадійовичу; 

БАГРЯНЦЕВІЙ Олені Юріївні. 

Тренерам збірної команди депутатів: 

ЄВДОЧЕНКУ Сергію Михайловичу; 

КОВРАТОВСЬКОМУ Віталію Миколайовичу; 

РОГОЖИНУ Сергію Миколайовичу. 

 

(вручення Подяк) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

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

секретаріату обрати трьох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Гужву Сергія Вікторовича; 

Кондратьєва Євгена Олексійовича; 

Сизон Тетяну Анатоліївну. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Гужву Сергія Вікторовича; 

Кондратьєва Євгена Олексійовича; 

Сизон Тетяну Анатоліївну. 
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Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Назаренка Ігоря Михайловича; 

Лиманчука Євгенія Володимировича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Назаренка Ігоря Михайловича; 

Лиманчука Євгенія Володимировича. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Сизон Тетяну Анатоліївну. 

 Головою редакційної комісії обрано Назаренка Ігоря Михайловича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

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

роздані. 

Є пропозиція зняти з розгляду питання «Про створення 

комунального підприємства «Фармація Конотопської міської ради», у 

зв’язку з його доопрацюванням. 

 Також від мене є пропозиція доповнити порядок денний рішенням 

«Про міста-побратими», яке вам роздадуть пізніше. Тут присутній голова 

військово-цивільної адміністрації м.Красногорівка Мар'їнського району 

Донецької області Ливанчук Олег Петрович. Коли вам роздадуть проект 

рішення, то тоді ми надамо йому слово. 

 Які ще є пропозиції до порядку денного? Немає. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного одинадцятої сесії питання 

«Про створення комунального підприємства «Фармація Конотопської 

міської ради», прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Питання виключено. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб включити до порядку денного одинадцятої сесії питання 

«Про міста-побратими», прошу голосувати: 

За?  Проти? Утримався? 

За 32. 

Питання включено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного одинадцятої 

сесії в цілому, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Порядок денний одинадцятої сесії затверджений. 

 

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

голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32.  

Регламент одинадцятої сесії затверджено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Є пропозиція запитання до доповідачів та виступаючих подавати у 

письмовій формі через секретаріат сесії. Прошу також записуватися на 

виступ з обговорюваного питання через секретаріат сесії. 

 

Порядок денний 11 сесії міської ради 7 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території міста у 2015 

році 

Заїка К.В., т.в.о. першого заступника начальника Конотопського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Сумській області 

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

 

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

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

 

4.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

договорів оренди землі 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

7.  Про продаж у власність земельних ділянок 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

8.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

9.  Про затвердження результатів конкурсу з відбору виконавців послуг з 

виконання робіт із землеустрою 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

10.  Про внесення змін до Комплексної міської  програми  «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

 Ємець А.М., спеціаліст І категорії відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради 

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



 

 

15 

 

11.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

12.  Про місто-побратим Красногорівка 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

 

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

2017 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

14.  Про зміну засновника, перейменування та затвердження СТАТУТУ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

(ДИТЯЧОГО САДКА) «КОЛОСОК» ПІДЛИПНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

15.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на 

період до 2017 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 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 
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населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

18.  Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік  

 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 

 

19.  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 

Сизон Т.А., заступник голови профільної постійної комісії міської 

ради 

 

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Сизон Т.А., заступник голови профільної постійної комісії міської 

ради 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території міста у 2015 році.  

 

ДОПОВІДАВ: 

Заїка Костянтин Володимирович, т.в.о. першого заступника 
начальника Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області. 

 

(Інформація додається) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 
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Гланц В.А.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, зауважень та 

пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території міста у 2015 році» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський 

голова) 
+    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    
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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). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, зауважень та 

пропозицій немає, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 
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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). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 
 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

38.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

39.  Багрянцева Олена Юріївна +    

40.  Бейгул Ігор Станіславович +    

41.  Бібик Віталій Володимирович    + 

42.  Білоус Інна Василівна +    

43.  Гланц Віталій Аркадійович +    

44.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

45.  Гужва Сергій Вікторович +    

46.  Демеха Наталія Іванівна +    

47.  Дубовик Любов Іванівна +    

48.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

49.  Завгородній Сергій Іванович +    

50.  Кирій Олександр Вікторович    + 

51.  Клименко Іван Григорович +    

52.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

53.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

54.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

55.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

56.  Максименко Олександр Михайлович +    

57.  Марченко Юрій Миколайович +    

58.  Могиленко Павло Арвитович +    

59.  Назаренко Ігор Михайлович +    

60.  Огрохін Іван Миколайович +    

61.  Омельченко Тарас Павлович +    

62.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

63.  Пащенко Інна Олексіївна +    

64.  Позовний Олександр Миколайович    + 
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65.  Поляков Анатолій Миколайович +    

66.  Романенко Наталія Андріївна +    

67.  Сахно Олександр Олександрович +    

68.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

69.  Талала Сергій Миколайович    + 

70.  Толордава Леван Гівієвич +    

71.  Тягній Сергій Миколайович +    

72.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

73.  Юрченко Олександр Володимирович +    

74.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Проти    0. 

Утримались    0. 

Не голосували    1. 

Рішення прийнято, дякую. 
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 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

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 Не голосував (конфлікт інтересів) 

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

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

оренди землі» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

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

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 



 

 

25 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    
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37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

Про продаж у власність земельних ділянок. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, на всі запитання були надані вичерпні відповіді, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про продаж у власність земельних ділянок» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

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

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, на всі запитання були надані відповіді, зауважень 

та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 
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Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    
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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). 

 

9.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів конкурсу з відбору виконавців послуг з 

виконання робіт із землеустрою. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, на всі запитання були надані вичерпні відповіді, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

 

Дубовик Л.І.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження результатів конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання 

робіт із землеустрою» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    
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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). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Комплексної міської  програми  «Правопорядок 

на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія). 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ємець Анатолій Миколайович, спеціаліст І категорії відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради. 
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 Проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, загальних 

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

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 
  

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Комплексної міської  програми  «Правопорядок на 2016-2020 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

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 +    
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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). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Павлюченко Григорій Павлович,  начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

доповнень та зауважень не було, були питання на які надані відповіді, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Комісія розглянула дане питання, зауваження та пропозиції не 

надходили, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Огрохін І.М.:  

По-перше, комісія з промисловості, транспорту та зв’язку не прийняла 

ніякого рішення. Якщо це невідомо начальнику управління, то начальнику 

управління треба вивчити і надати відповіді на ті питання, які були. Тому я 

хотів би, щоб голова комісії висказала своє бачення і обговорили це питання. 
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Сизон Т.А.:  

Це питання також розглядалося і на бюджетній комісії. У нас є 

пропозиція розділити цей проект рішення на два рішення. Перше питання 

окремо, друге питання окремо. 

 

Пащенко І.О.:  

Ми розглядали це питання і перенесли у зв’язку з тим, що не було ще 

отримано лист з Міністерства регіонального розвитку. Як виявилося, заявка 

від нашого водоканалу, супровідний лист і всі таблиці були надіслані в 

Міністерство регіонального розвитку і прийняті в електронному вигляді. У 

паперовому вигляді не були ці документи надіслані. Через те, вчора, у такому 

екстреному режимі, Мінрегіон нам повідомив, що він не може надіслати лист 

у зв’язку з тим, що немає вхідного листа, тобто вихідний лист вони не 

можуть дати у зв’язку з відсутністю вхідного і через те ми надіслали вхідний 

лист у паперовому вигляді кур’єрською поштою. Так швидко лист не 

надійде, але ми очікуємо, що сьогодні цей лист прийде.  

Я хотіла б сказати, що дуже важливо прийняти це рішення саме на цій 

сесії. Тому що виготовлення землевпорядної документації займе досить 

великий період часу. Заявка повинна бути вірно складена і так далі, потім 

повинна бути складена проектно-кошторисна документація, як мінімум ТЕО. 

Якщо цієї документації не буде, то зрозуміло, що нашу заявку просто 

відхилять. Тому дуже прошу Вас, шановні колеги депутати, підтримати мене 

через те, що ми ініціювали цю позику, ці 300 млн.грн. на те, щоб відновити 

наші каналізаційні системи, для того, щоб побудувати нові очисні споруди, 

окрім очисних споруд буде закладатися міні електростанція, яка окрім 

погашення потреб в електроенергії самого водоканалу, ще буде переробляти 

на міндобрива і біогаз побутові відходи. Тому це дуже-дуже важливо для 

міста. 

І ще я хочу сказати, що ситуація в місті довкола очисних споруд і 

довкола того, що відбувається з водоканалом, вона весь час має якусь 

незрозумілу сторону. Наприклад, у 2007 році була виконана реконструкція 

каналізаційно-очисних споруд в місті Конотоп Сумської області. Вартість 

реконструкції становила 4 млн. 355 тис.грн., що на той час еквівалентна 775 

тис. доларів. Виконавцем будівельних робіт за документами значиться фірма 

ТОВ «Текос», яка зареєстрована в місті Рівне. Реальним виконавцем робіт 

була фірма «Будтехсервіс», яка зареєстрована в місті Конотоп, керівник 

Богомаз Сергій Сергійович. У акті приймання-передачі устаткування вартість 

інертних носіїв прикріпленого біоценозу «ОПЕТ» типів ЦСП, ЦСМ 

(демонструє носій) 2 млн. 980 тис.грн., а понад 600 тис. доларів. Решта, 275 

тис. доларів, становили виконані роботи та інше обладнання. Таких 

пластмасок (демонструє), лежить на складі, очисних, на сьогодні 1 млн. 134 

тис. штук. Далі, з тих часів, станція аерації так і не добудована і не запущена, 

гроші у сумі майже  1 млн. доларів просто закопані в землю, а пластмасові 

коліщата (демонструє) валяються в мішках. Відновити, а тим більше 

використовувати колишні недобудови наразі нереально з багатьох причин. 
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Все це сталося за часів мера Івана Миколайовича Огрохіна, підписані всі ці 

акти, передані на баланс за підписом Бурдавіцина М.О. і керівника 

водоканалу Колесникова П.Ю.  Правдивість моїх слів підтверджується цілим 

стосом документів (демонструє), є всі рішення сесії, є всі акти передачі, кому 

цікаво можете подивитися. Ми їздили на склади, дивилися, розмовляли з 

керівником складу, ось маємо те, що є на складах (демонструє носій).  

На сьогодні екологічна ситуація в місті просто катастрофічна. Якщо це 

питання підніметься до рівня Верховної Ради України і так далі, то на місто 

може покладено величезний штраф і ми піддаємо загрозі життя не тільки 

мешканцям Конотопа, а і наших прилеглих сіл, і всієї України в цілому.  

Тому я дуже прошу, у мене не такий великий досвід депутатства, я не 

була депутатом в 2007 році, я тільки що прийшла і тому прошу повірити мені 

в достовірності цієї інформації, що Мінрегіоні зареєстровані наші документи, 

про те, що це під державні гарантії і я думаю, що на сьогодні ми цю 

інформацію маємо отримати.  

Шановні депутати, прошу підтримати! 

 

Дубовик Л.І.:  

Які умови кредитування? 

 

Пащенко І.О.:  

Умови ке ритування такі: 300 млн.грн. надається на 30 років, 8 років 

кредитні канікули, під 8% річних. 8 років ми не платимо ні тіло кредиту, ні 

відсотки. 

 

Білоус І.В.:  

Першу, коли ми подавали заявку, Ви казали 10 млн. євро. Зараз 

еквівалентно євро, чи як? 

 

Пащенко І.О.:  

Ця угода підписана з Європейським інвестиційним банком. Ці кошти 

буде видавати Укрексімбанк, через те і такий відсоток.  

 

Могиленко П.А.:  

З кого ми потім зможемо спитати, якщо ми все це приймемо? 

 

Пащенко І.О.:  

По перше. На сьогодні дуже багато таких кредитних позик було в 

минулому році, є міста, які скористалися ними і, я не можу так казати, але 

насправді ці позики були списані. На сьогодні не побоялися взяти 8 проектів, 

фінансуються навіть у м.Кролевець, не дивлячись, що там невеликий бюджет 

– 20 млн.грн. Ви знаєте, як ми боролися, я пам’ятаю, як я ще була 

журналістом, коли ми сиділи тут і говорили про трамваї. Трамваї ми тоді не 

взяли, на сьогодні ситуація страшна, але ті міста, які не побоялися це 
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зробити, їм вже борги списані. Так само неофіційно говорять про можливість 

списання цих боргів, так само неофіційно говорить Мінрегіон.  

 

Яременко В.Р.:  

Яке майно буде в заставі? 

 

Пащенко І.О.:  

Без закладу. Це урядові гарантії.  

 

Дубовик Л.І.:  

Сума у євро? 

 

Пащенко І.О.:  

В договорі ми пишемо суму у гривнях. В євро нічого не буде. У нас 

буде підписана угода у гривнях, ми вже і заявку подавали у гривнях. Все 

буде у гривнях. 

 

Яременко В.Р.:  

Ніколи я не зустрічався, що коли беруть кредит, то обов’язково 

закладається майно. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Володимир Романович! Якщо фізична особа, юридична особа бере 

банківський кредит, звичайно є обов’язкова застава. Зараз мова йде про 

кредит Європейського інвестиційного банку, якому наша застава тут 

абсолютно не цікавить. Такі кредити видаються тільки під державні гарантії. 

Звичайно вони вивчають наші макропоказники нашого бюджету, вони 

дивляться можливість покриття цього кредиту. 

Зараз ми не приймаємо рішення брати кредит чи не брати, зараз ми 

приймаємо рішення про виготовлення ТЕО. Однозначно нам необхідно 

робити техніко-економічне обґрунтування, тому що те, що  у нас виливають 

за містом, назвати, як крім «помийки» не можна. Також варто було б об’їхати 

всім депутатським корпусом наші КНС, каналізаційні системи, які фактично 

зношені, частина депутатського корпусу і зокрема пані Сизон, якщо мені не 

зраджує пам'ять, була присутня на Житломасиві, коли у нас там сталося 

провалля, коли провалилася труба діаметром 600 мм і утворилася велика яма. 

Тобто ми фактично зараз сидимо на великій діжці з порохом, яка може 

вибухнути, як не сьогодні, так завтра, не в цьому році, так в наступному і 

однозначно це питання потрібно вирішувати.  

Особисто моє бачення цієї ситуації. Що таке 300 млн.грн. було в 2010 

році, що таке 300 млн.грн. було в 2012 році, що таке 300 млн.грн. було в 2014 

році і зараз? Різницю ми всі бачимо. Порівняйте 1 долар в 1900 році і 

порівняйте 1 долар в 2016 році. Різниця разюча. Якщо тоді за кілька доларів 

можна було купити автомобіль, то скільки зараз автомобіль коштує? Тобто, 

товариство, ці інфляційні процеси зупинити неможливо. І реально левову 
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частку кредиту за ці 8 років поглине інфляція. Це очевидно. Плюс кредит 

надається під урядові гарантії у випадку, якщо наш бюджет буде не 

спроможний виплачувати цей кредит, то цей кредит буде виплачувати 

держава. Тобто фактично ризики мінімальні.  

 

Білоус І.В.:  

Хто буде займатися техніко-економічним обґрунтуванням? 

 

Пащенко І.О.:  

Є група компаній, яка називається «Промислові системи». 

 

Білоус І.В.:  

Який рахунок? 

 

Пащенко І.О.:  

171 тис.грн.  

 

Білоус І.В.:  

Вважаю необґрунтованою, тому що є інші структури, які зроблять за 

меншу суму. 

 

Пащенко І.О.:  

Взагалі така проектно-кошторисна документація такого рангу коштує 

від 2 до 3 млн.грн. Основні структурні елементи ТЕО, там тільки 24 

підпункти, які мають бути розкриті в ТЕО, тобто це дуже солідний документ, 

це дуже величезна, солідна наукова робота.  

На сьогодні ТЕО менше коштувати не може. Якщо Ви знайдете, Інна 

Василівна, таку організацію, яка має кваліфікацію, ліцензію і зробить це 

дешевше, то, я думаю, ми зможемо потім це зробити.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Дивіться, як ми зробили з 70 тис.грн. на вивчення пасажиропотоку. Ми 

переглянули всі можливі Інститути, які є в державі і вибрали оптимальний, і 

який робить не тільки обстеження, а і робить висновки, за ці 70 тис.грн. 

Питання зараз не йде про укладання договору з цими «Промисловими 

системами», питання йде про виділення коштів на ТЕО. Якщо Ви (Білоус 

І.В.), або хтось з депутатів, або із присутніх в цій залі зможе надати 

координати фірми, яка бажає зробити ТЕО в тому об’ємі і які будуть 

відповідати тим вимогам, які потребує інвестиційний банк і це буде 

коштувати дешевше, то питань немає, економимо кошти, зберігаємо кошти, 

але це робити треба.  

 

Ульянченко О.Ф.:  

Мене цікавить, що тримала в руках Інна Олексіївна і хто буде нести 

відповідальність щодо того невідомого об’єкта? 
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Пащенко І.О.:  

Більше того, хлопці із моєї команди, вони вночі знайшли, що такі 

пластмаски взагалі не відвантажуються в штуках, вони тільки в кубах 

відвантажуються і 300 євро за куб. Вартість всіх тих кубів, що  у нас лежать 

становить 36 тис. євро, а не 600 тис. доларів. Це називається інертний носій 

прикріпленого біоценозу. Згідно технології там повинна була відбуватися 

біологічна очистка стоків за допомогою бактерій. Вони повинні мали 

наповнювати басейни і на ньому, щоб не осідали ці бактерії на дно, вони 

мали затримувати, був кращий доступ кисню на цих пластмасках, які 

обійшлися нам так дорого. Ми викидаємо мільйони і зараз коли мова йде про 

те, щоб врешті-решт у нас в місті все-таки побудувались очисні, каналізації, 

коли мова йде про ТЕО… 

 

Дубовик Л.І.:  

Я думаю кожен депутат знає і згоден, що у нас ситуація складна і 

підтримуємо все це, але і Артем Юрійович говорить, що він вивчав, 

займався, володіє інформацією і Інна Олексіївна розповідає, а я кілька 

місяців прошу, щоб надали документ, щоб я особисто переконалася, я хочу 

побачити де це написано, чи є прив’язка до євро, я згодна з тим, що це 

держава бере на себе, я прошу надайте документ, я згодна, що на ТЕО 

необхідно виділяти кошти, але воно пов’язано, я вже два місяці не можу 

допитатися угоди. 

 

Пащенко І.О.:  

Ми електронною поштою надсилали всім депутатам інформацію.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так, я згоден з Вами, дивіться, ми зараз не приймаємо рішення про 

отримання кредиту чи не отримання, зараз все обговорюється на 

поверховому рівні. Зараз, якщо ми виділяємо кошти на ТЕО, ми його робимо 

і тоді в процесі, повністю всю інформацію там, де ми можемо залучити 

кошти, можливо, такий варіант, що з’явиться можливість з іншого джерела 

отримати ці кошти і на найбільш вигідних умовах, і тоді для порівняння 

надамо вам цю інформацію. Ніхто вас не хоче тримати в невіданні, щоб ви не 

знали чогось, нічого подібного.  

Пані Інна Пащенко, візьміть це питання на контроль і зараз після 

закінчення сесії, щоб кожен депутат отримав те, що ми з Вами бачимо. 

Добре? 

 

Пащенко І.О.:  

Добре! 
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Омельченко Т.П.:  

Я, на жаль, не був на засіданні комісії, тому я висловлю наступну точку 

зору. Ми всі знаємо в якому стані всі наші очисні та каналізаційні споруди. 

Друге. Ми зараз повинні обговорювати не хто винен, а що ми будемо робити. 

Ось цього я не почув. Так, потрібно виділяти гроші, але потрібно виділяти 

кошти, тому що… воно, як буде робитись? Будуть братися з якихось 

первинних даних? Для того, щоб бралися реальні первинні дані, потрібно, 

щоб у нас в місті по тепло викам були схеми теплопостачання, а по 

водоканалу схеми оптимізації системи водопостачання. На потрібно виділяти 

кошти і терміново робити це, тому що можемо заплутатися витратити ці 

кошти так ефективно, як повинні. Тому виділяти, я вважаю треба, але з 

умовою, що за цей час ми повинні ознайомитися чи дійсно є державні 

гарантії, тому що є досвід, який 3 роки тому був в Борисполі, коли вони на 

свій водоканал отримали кошти з Європейського банку розвитку і потім при 

стрибку долару, то держава до цього часу займається питанням, як їм 

погасити ці кошти. Державних гарантій там не було. І друге. Чи є прив’язка 

до євро, якщо це, як в НЕФКО в гривнях, то це так, а якщо в євро, то трішки 

інша ситуація.  

 

Пащенко І.О.:  

Ні в заявці, ні в анкеті не йдеться про євро. Скрізь в гривнях. 

 

Омельченко Т.П.:  

Інна Олексіївна! Це більше не Вам, а більше Артему Юрійовичу. Я при 

всій повазі так і не зрозумів, як хто Ви сьогодні виступали. Як депутат чи 

людина, яка цим питанням займається?  

 

Пащенко І.О.:  

Як людина, яка не байдужа до того, що відбувається у місті. 

 

Омельченко Т.П.:  

Я розумію, але у нас є управління ЖКГ, яке зобов’язане займатися цим 

питанням, яке повинно відповідати за кожні цифри, за кожне написане 

речення. У мене, Артем Юрійович, пропозиція все-таки виділити зараз 

кошти, але зарезервувати їх на місяць, що не можна було тратити, але надати 

повну інформацію по цьому проекту. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Дивіться, ми просто втратимо час. Це перше. Я поясню чому саме пані 

Інна, бо ініціатива по системі очищення по водоканалу була її. Виходячи з 

цього, її бажання, я дав можливість, щоб саме це рішення, цю роботу, перед 

депутатським корпусом захищала вона. Ні пан Павлюченко, ні куруючий 

заступник, а саме Інна Пащенко. Це її ініціатива і я її в цьому підтримую. 

Якщо ви хочете почити чи Павлюченка, чи Ноєвого, чи Іноземцеву, то 

питань немає.  
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Омельченко Т.П.:  

Артем Юрійович! Ви повинні потім будете ставити завдання не Інні 

Олексіївні! 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Послухайте, вони в курсі цієї справи. Ми всі разом, великою групою 

працюємо над цим питанням. 

 

Пащенко І.О.:  

Надсилаю інформацію не я. Надсилає інформацію ЖКГ, водоканал, все 

це роблю не я, не за моїми підписами.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Інна Пащенко саме це питання розробляла, питання кредитування, 

питання, як розподілити ці кошти, що за ці кошти зробити доцільно, саме це 

питання веде вона.  

 

Огрохін І.М.:  

Шановні депутати, шановні присутні. Перше, я хотів би сказати, що 

дійсно, я любі пропозиції, що стосуються водопровідного господарства, я 

буду підтримувати. Який у нас стан. Ми прийняли очисні споруди і в цілому 

господарство, яке ще наші батьки та діди будували. Я буду говорити мовою 

технічно, фінансовою і економічною. Ми повинні приймати 21 м3 стічних 

вод, так були побудовані очисні споруди, а зараз ми маємо 8 м3, тобто в три 

рази менше, що у нас сьогодні повинно там бути. Таке життя. Це перше 

питання. Друге – це стосується води. Стан тут також жахливий і завтра, 

післязавтра, у нас води не буде в місті вистачати і так далі.  

Повертаюся до того 2007 року. Є і документи, які підтверджують, є і в 

слідчій комісії, але мова в тому, що за ініціативою Міністерства 

регіонального розвитку, де 90% вони давали грошей, а 10% давала міська 

рада і розглядалися різні технології очисних споруд, і місто Конотоп 

приймало участь у цих конкурсах, і теж виграли, 90% повинно було дати 

Міністерство, а 10% міська рада. Але воно було розбито на декілька етапів, 

гарантія і експерт, правильно використовуйте ті чи інші технології, які 

повинні бути використані на міських спорудах, вони дійсно були.  Тому 

місто Конотоп виконало фінансові умови і виконало зі свого боку всі умови, 

які повинні бути для закінчення тієї роботи. Якщо в порівнянні сказати, то це 

було 50% фінансування, щоб об’єкт був закінчений і Міністерство давало 

90% грошей. Нажаль так відбулося в державі, що початок розпочався, але 

воно було не закінчено. Повторюю, що гарантом технічних технологій було і 

є сьогодні Міністерство регіонального розвитку. Це по перше по тому 

питанню. Є певні органи, які займаються і займалися тим питанням, це в 

2007 році і ті питання, які виконали, вони в межах законодавства. 

Минулого місяця ми з вами зібралися в цій залі і за день нам сказали, 

що треба приймати те чи інше рішення по водопровідно-каналізаційній темі. 
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Ми сказали, що ми не бачимо ні розрахунків, ні документів, і сказали, щоб 

запросили людей по цій темі. Вони розказали, виступили. Пройшов рівно 

місяць і після цього жодного документа ми не побачили, але я хотів би 

вказати і оргвідділу, і управлінню ЖКГ, що під такі рішення повинні 

підкладатися документи, які сесія повинна затвердити. Це те, що стосується 

організаційних і технічних напрямків діяльності.  

А тепер в цілому про ситуацію, про яку я хотів би сказати. Я хотів би 

сказати перш за все, що того місяця і цього, своє бачення цього питання. 

Питання №1 в місті Конотопі і по воді, і по каналізації є питання №1. Якщо 

ми не хочемо чути і не хочемо розглядати питання водозабезпечення міста, 

то я вважаю, що це велика помилка. Перш за все я хотів би нагадати, що за 

останні роки ті аварії, які були у місті – це перш за все в аварійному стані 

знаходиться труба діаметром 5000 і вище, яка йде під річкою Липка. Друга 

аварія, яка відбулася по вулиці Колективній і сама головна аварія, яка була – 

це водозабір 10 тис.кубів. Я не бажав би всім це пережити, тому що це 

великий ризик для міста Конотопа залишитися взагалі без води. І розглядати 

сьогодні проблему водозабезпечення, я вважаю, це не до кінця раціонально. 

Тут же виникає питання: скільки в місті не вистачає води? Для того, щоб ми 

були забезпечені водою, нам потрібно бурити ще 3 свердловини. Вартість 1 

свердловини від 3 до 4 млн.грн. Можливо вже завтра нам потрібно 

відмовитися від тієї чи іншої дороги і робити свердловини. Тоді, коли 

відбулися ці аварі, я особисто був на водозаборі, плавали у цих резервуарах і 

я хотів би, щоб той хто виконує обов’язки і той хто буде виконувати – 

начальник ЖКГ чи ініціатива міського голови, щоб вивчити питання 

водозабезпечення міста. Це перш за все водозабезпечення, я не кажу за 

мережі і за ті насосні станції, які зараз у нас є на водозаборі і все інше.  

Друга проблема – це каналізаційно-очисні споруди. Є великий ризик, я 

його повторюю і борюсь за це, щоб ми не залишилися з тією технологією, з 

його місто не раз вже залишалося, коли на той час були сучасні очисні 

споруди, зараз вони не сучасні. Тому всі ці теми, які готуємо ми 

каналізаційному господарству вони теж важливі, але є такі технології, які 

сьогодні вони вже не сучасні, а завтра вже є нові. Тому дійсно, треба і 

вибирати технології, які використовувати для міста, а які ні. Я хотів би один 

приклад привести, що є така держава, як Австралія, де практично технічний і 

технологічний процес замкнутий. Тому технології є різні і їх треба вивчати.  

Що стосується інших мікрорайонів в Конотопі. Треба всіма питаннями 

радитися з мешканцями міста. Ми не радилися, але чому так. Перше – це 

мікрорайон Житломасив, це окрема водопровідно-каналізаційна система, я 

вважаю, що вона достатньо по воді працює, але по каналізаційній системі 

вона працює недостатньо. Той колектор є проблемним ф його треба 

розглядати. Що стосується мікрорайонів Порт та Сім вітрів, де у нас 

пробурені свердловини, вони не працюють і вони нам вже не потрібні, і ті 

свердловини, які пробурені на КВРЗ і сьогодні пішла якісна вода, і інші, а ми 

всі відчуємо проблему водопостачання у серпні-вересні місяці, коли 

водозабори ледве-ледве набираються тією кількістю води, яка необхідна, щоб 
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забезпечити 100 тисячне місто. Друге питання – це всі ті каналізаційні 

споруди, які є починаючи від КНС, я вважаю, що це саме головне питання 

після колектору, де приймають стічні води і перекачують далі, і вони теж 

сьогодні в ненормальному стані, і вже далі очисні споруди. Так, вони дійсно 

не відповідають тим нормативам, які повинні працювати, але не можна 

сьогодні воду розглядати без каналізації. 

Тепер я хотів би нагадати, я не почув і не побачив жодного документа, 

пояснювальної записки з ризиками, які можуть впасти на місто Конотоп. 

Перш за все це технічні, технологічні, який варіант ми приймаємо добуванню 

води і по каналізації. Далі, що стосується, наприклад, ми починаємо робити 

каналізаційний напрямок – це прокладка труб, ремонт, а потім ми зробили, 

заасфальтували, а потім ведемо воду. Це не економічно, не по господарськи, 

я вважаю, що це не нормально і процес, який потрібно розглядати.  

Далі – фінансовий ризик. Сьогодні ми не кажемо, що це буде для 

бюджету. Але, шановні, давайте ми отримаємо документ, де буде підпис 

фінансового управління, фінансових інституцій, де буде написано, як ми 

будемо платити, як ми будемо платити відсотки, як будемо платити тіло 

кредиту і треба сказати населенню, що ризик є того, що завтра відмовиться 

від на Уряд, відмовиться від нас бюджет, то все це впаде на населення. Цей 

шлях реконструкції треба проходити, але треба казати людям правду і йти 

робити це. А як Польща сьогодні, у зв’язку з тим, що не правильно сьогодні 

підготували ті чи інші міста, регіони свої всі ці документи, то від 0,3 до 1 

євро – це є тариф, це є той люфт, який є у тарифній складовій. Дам, де люди 

рахували кошти, там платять 0,3 євро, а там де не рахували, то 1 євро. Це 

один із тих ризиків, який завтра впаде на населення міста. Далі – економічні 

ризики. Сьогодні нам кажуть, що 8 років будуть канікули, але відсотки 

будуть платити обов’язково.  

Далі. Ми не побачили, що ми заказуємо, техніко-економічне 

обґрунтування. Що таке ТЕО? Тому ці документи (демонструє), які надали 

на 181 тис.грн., там немає у депутатів, треба розібратися. Інститут, який у нас 

в місті Конотопі є, де одним із керівників є Бібик Віталій Володимирович, 

вони порахували (демонструє), ту вже не 181 тис.грн., а 78 тис.грн. і 86 

тис.грн. Тому я вважаю, що розцінки прийняті правильно, а коефіцієнти 

зовсім інші. Тому я хотів би, що фахівці, якщо це УЖКГ, то так, якщо 

заступник, то так, якщо профільна комісія, то так , я хотів би, щоб по 

кожному питанню фахово підходили. Я маю, так би мовити, будівельну 

освіту, я розмовляю на цю тему. Якщо я лікарняної освіти немає, то я і 

розмовляти не буду, я буду консультуватися і спілкуватися з тими людьми, 

які володіють цими питаннями. Але я хотів би сказати за те, що в місті 

Конотопі є фахівці і в Інституті, в області є фахівці і головне є Науково-

дослідний Інститут, який робить це, не ТЕО, а можна сказати обґрунтування. 

Що я маю на увазі? Це документ, за який я може проголосую, за який 

потрібно дати гроші, люди приїдуть, почують нас, вивчимо в місті всі 

проблеми і по воді, і по каналізації, потім розкажуть, що сьогодні можна 

використовувати по воді, по каналізації і все інше, і тоді вже можна 
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приймати рішення. Ми будемо знати, що це вода, це каналізація і все це ми 

починаємо на 5 років. У нас цього немає, це треба робити і гроші на це не 

шкодувати, а потім, як дадуть висновки, ми приймемо рішення, що ми 

робимо первинно, що ми робимо вторинно і так далі. І тоді, якщо ми 

приймемо рішення, то тоді далі вже будемо виконувати. Тому, я вважаю, що 

на даному етапі не потрібно нас нікуди гнати, нам треба зробити всі 

необхідні документи і щоб вони відповідали дійсності, але приймати 

сьогодні рішення не маючи ні завдання, не маючи для чого це робити, я 

вважаю, що часу було достатньо, місяць, ніхто не підготував і в майбутньому 

треба готувати рішення, щоб не виникали ні в кого питання і далі будемо 

приймати наступні рішення.  

До речі, я хотів би сказати, що Ви показували пластмасові носії, чи 

вони в кількості, чи вони в об’ємах, то, будь-ласка, Ви називайте і «б», що ці 

технології використовуються в таких то містах і вони працюють. Так Ви 

скажіть, що так ми не доробили, але я повторюю, що це було законно, а те, 

що воно не дороблене, то це зовсім інше питання. 

Тому я хотів би, щоб перше питання, яке є на 171,3 тис.грн. не 

голосувати, надайте всю необхідну інформацію, фахівці попрацюють, 

поставлять свої підписи, можливо я щось сказав не так технічно, то нехай 

технарі вийдуть і скажуть, але головне, щоб ми зробили Паспорт по якому ми 

сьогодні приймаємо рішення і ті ризики, які будуть виникати, людям сказали 

і використовуємо ці питання. 

Питання до начальника УЖКГ. Ви знову пишете 145 тис.грн. на 

каналізаційні люки. Я згоден, але давайте навчимося, що ми до цих рішень 

готуємо пояснювальну записку, де ці люки будуть поставлені, щоб кожен 

побачив і зрозумів, що це на його окрузі. Можливо треба сказати, що є 

декілька варіантів люків – чавунний, пластмасовий чи інший. Артем 

Юрійович, я дуже прошу уважно до цих питань підійти. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Мені сподобалася Ваша промова, але я так і не почув хто перекриє 

місту оті мільйони доларів ризиків, які фактично нас підвели колись тоді 

закупивши ті пластмасові речі, вони не запустилися і на цьому все затихло. 

Хто нам компенсує всі ці ризики, ці мільйони доларів?  

Друге. Справа в тому, що для того, щоб всі розуміли, щоб йти до людей 

і їм говорити про якісь обґрунтування, і щось їм пояснювати, то треба мати 

документацію. Ви ж те саме говорите і ми це саме говоримо. Повинні бути 

фахівці і де тих фахівців взяти? Для того, щоб йти до людей, в тому числі і до 

вас депутати, йти і щось пояснювати, потрібно мати документи. Я з Вами 

солідарний в тому, що Ви кажете про водопостачання і водовідведення. 

Давайте візьмемо невеликий приклад, вулицю Клубну. Ви знаєте, що 

починаючи від 12 школи і до ВЧ Т03-30, командир Позовний О.М., відсутня 

каналізаційна система взагалі. Там всюди вигрібні ями. Для того, щоб 

зробити зараз цю каналізацію, потрібний проект, вартість робіт складає 5 

млн.грн. Зараз, у деякої частини депутатського корпусу, стоїть на порядку 
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денному зробити вулицю Клубну повністю, тому що це в’їзд в місто і так 

далі. Я особисто і управління ЖКГ заперечили робити капітальний ремонт 

тієї ділянки дороги, де в майбутньому необхідно буде прокладати 

каналізаційні мережі. Абсолютно згоден з Вами, що все це потрібно робити в 

комплексі, але давайте з чогось починати, нам потрібний початок. Це на мою 

думку і є початок. Зараз Ви висловили слушну думку, що потрібно 

працювати стосовно схеми оптимізації водопостачання, водовідведення міста 

Конотоп і теплопостачання в тому числі. Що 5 років, деякі тут присутні 

депутати, робили і чому вони досі цього не зробили? Чому за ці 5 років ці 

питання не піднімалися і чому вони не вирішувалися? Зараз ми отримали і 

Ви Іван Миколайович, і решта в спадок руїну, яка, як не сьогодні, так завтра 

рухне. Моя пропозиція така: давайте ми не  будемо зараз ставити палиці один 

одному в колеса, давайте підтримувати тих ініціативних людей, чи то 

депутати, чи то співробітники міської ради, чи то будь хто з активістів і 

будемо їм сприяти. Зараз є кілька хороших ідей, які приніс пан Тягній до 

мене і це стосується обліку теплової енергії по квартирам, по будинкам. Це 

окреме питання, ми, до речі ніяк не можемо до нього добратися, щоб вивчити 

його і запроваджувати його хоча б на багатоповерхівках, маються на увазі 

дев’ятиповерхівки. Давайте так, це перший крок, ми будемо користуватися 

Вашими порадами Іван Миколайович і попередньо ми з Вами говорили, і я 

Вам казав, що Ви будете обов’язково долучені до робочої групи, яка буде 

працювати над цим питанням і всі бажаючі депутати, і активісти також. 

Пропозиція така: проголосуймо і виділимо ці кошти. Як розподіляти ці 

кошти? Я доручаю УЖКГ, коли будуть пропозиції, то обов’язково долучити 

до процесу прийняття рішень, зокрема, пані Білоус. Якщо ще хтось буде 

бажаючий, то запрошуємо, щоб не вийшло, що якісь рішення приймаються 

кулуарно, чи десь якісь темні сторони, чи ще щось, щоб ніхто ні в чому нас 

не звинуватив. Це перше. Друге. Товариство, давайте все ж таки 

консолідуватися. Я не хочу, щоб ми зараз витрачали на проекти рішень 2,5 

години, які дійсно потрібні нашому місту. Давайте консолідуватися, давайте 

зараз працювати в цьому напрямку. Далі. Якщо у Вас, Іван Миколайович, є 

цікаві проекти рішень, Ви хочете долучитися до їх розробки, то будь-ласка, 

управління ЖКГ знаходиться на 2 поверсі міської ради, мій кабінет 

знаходиться на 3 поверсі міської ради, давайте ідеї, будемо працювати, я 

тільки за. Тому я хочу поставити в приклад Інну Пащенку, Сергія Тягнія, 

Юрія Радченка, пана Максименка, пані Дубовик, є ідеї, вони приходять, пані 

Сизон надала дуже цікаві ідеї по дитячим садочкам, дуже цінні. Є ідея, є 

думка, прийдіть скажіть. 

 

Огрохін І.М.:  

Артем Юрійович! Я почув, що Ви кажете і скажу декілька ремарок. 

Перш за все населення міста пам’ятає 2002 рік, коли я прийшов працювати в 

місті Конотоп, то який стан був тоді і який стан є сьогодні, то вони зроблять 

висновки і приймуть рішення. Це перше питання. Друге. Я уважно слухаю 

про те, що кажуть про ті споруди чи про ті каналізаційні мережі, тому 
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нагадую, що місто Конотоп зробило 10%, це приблизно 400 тис.грн., а на все 

інше надала держава гроші і гарантом, і експертом виступало Міністерство 

регіонального розвитку, вони ризик мали більший ніж ми – 90%, а ми 10% і 

те, що вони недобудували, то гроші держави використані були, але так 

відбулося і тому не давайте накаляти пристрасті на цьому питанні. А тут 

зовсім інші ризики. Міністерство регіонального розвитку нічого не гарантує, 

обласна рада теж не гарантує, що фінансово підтримає, не гарантує і Уряд на 

майбутнє і ми кажемо, що можливо хтось щось спише чи ще щось. Це дуже 

добре, я розумію про що йде мова, але приймаючи те чи інше рішення треба 

виважено йти. І те, що сьогодні кажуть, що я так підраховую і думаю, що та 

фірма, яка сьогодні буде робити ТЕО, а це не про ТЕО те йде мова, що я 

кажу. Це питання тільки про каналізаційні споруди. Я боюсь за те, що, 

можливо, та фірма, яка буде готувати це ТЕО, вона зробить під свої заводи, 

щоб потім будувати ті чи інші споруди. А чому ми не бачимо ті чи інші 

технології? Ось про що йде мова. Тому я хотів би, щоб декілька було 

напрямків і ми вибирали. 

І останнє. Не брало 100 тисячне місто Конотоп такі великі кредити. Це 

дуже велика відповідальність. Повісити цей тягар на наших дітей – це зовсім 

інше. Тому я ще хотів би сказати, що по водопровідному господарству є у 

Чернігові досвід, на західній Україні досвід, де інші варіанти можна 

дивитися, але це питання повинно бути фахово, детально вивчено, 

розібралися в цьому ми і потім вже йдемо до людей і приймаємо рішення. 

Тому за ТЕО без водопровідного господарства я не буду голосувати. Це 

перше. І друге. Я не буду голосувати поки не буде документів. Це не 

правильно. Коли будуть документи і все інше, тоді ми будемо розуміти про 

що ми голосуємо. 

Дякую за увагу! 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ви сказали про фахівців, які є в місті, які є в області. Так, це можна 

враховувати, ми зараз врахували фахівців, які пропонував пан Бібик, які зараз 

виставили нам рахунок 80 тис.грн., а обіцяв пан Бібик, що це буде 

безкоштовно, це всі пам’ятають, це всі все бачать. Із-за цього у нас вже 3 

місяць не працює нормально сайт міської ради, хоча фахівці із Шостки 

пропонували за 6 чи 7 тисяч зробити.  

 

Максименко О.М.:  

Я почув доповідь від Івана Миколайовича, я з ним частково згоден, але 

я хотів би задати йому маленьке питання: Іван Миколайович, як Ви вважаєте, 

пріоритет м Конотоп – це вода чи очисні споруди? 

 

Огрохін І.М.:  

Якщо ми зараз почали задавати запитання, то Ви, як фаховий фахівець, 

то я хотів би почути від Вас таку інформацію: а про що взагалі йде мова в 

темі, Якщо фахово Ви хочете розказати? Начальник управління ЖКГ, який 
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фахово поки що не розібрався про що йде мова. Що ми будемо робити? Він 

кажете, що на комісії розглядали питання, питань не виникало. Я фахово не 

задаю питання, а розумію, що людина мало працює, треба розібратися. Якщо 

мені питання задали фахово, то я відповідаю, що каналізація і вода по 50%. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Тільки каналізація 300 млн.грн. А вода? 

 

Огрохін І.М.:  

Не мінімум 300 млн.грн. ще. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Розумієте? Ще 300 млн.грн. – це 600 млн.грн. Як жити далі? А сюди 

додайте ще систему теплопостачання, труби і котельні. Це 1 млрд.грн. 

Розумієте? Нам треба із чогось починати. Я згоден з вами, що якщо рити 

землю і міняти труби, то треба міняти всі труби. Але де набратися грошей, 

щоб поміняти всі труби? 

 

Юрченко О.В.:  

Я особисто буду утримуватися від голосування і одна із причин та, що 

на профільній комісії не дійшли згоди.  

 

Пащенко І.О.:  

Ви сказали, що для того, щоб зробити технічне завдання, вивчити 

питання на місці, потрібні фахівці. Цей місяць фахівці вивчали, приїжджали 

на водоканал, дивились ситуацію на місці і звідки ми взяли цих фахівців, які 

на першому етапі нам допомагають визначити з технічним завданням? По 

перше, звернулися до керівництва журналу ЖКГ України і шукали 

найкращих фахівців, які є в цій галузі сьогодні в Україні, в яких є величезний 

досвід і є велика практика. По друге, я зверталася особисто до мера м.Львова, 

до Андрія Івановича Садового. Нам сказали, що ці люди найкращі сьогодні в 

Україні. Далі. Ось є всі правовстановлюючі виписки із державних реєстрів з 

видом діяльності і так далі. Тобто у нас таких фахівців, які мають право 

займатися такими видами діяльності взагалі 11. Кого цікавить, я можу 

залишити ці документи. Хто виконувати і як виконуватиме роботи, то це 

буде визначати тендер.  

Я хотіла б сказати чому не водопостачання, а водовідведення і очисні 

все зразу. Так, я за те, що якби все зразу, то це був би найкращий варіант, але 

в умовах цієї фінансової угоди чомусь розділені питання водопостачання і 

водовідведення на очисних. Тому, якщо у нас вистачить потужностей, то 

можемо подати дві заявки. Ми можемо подати і те і інше, але я думаю, що 

починати з чогось потрібно. Вода у нас в місті є і вода у нас, по Україні, не 

найгіршої якості. Дивлячись на демографічну ситуацію, то населення у нас 

зменшується, тому у нас немає демографічного буму, нас не чекає, що не 

буде вистачати води. Тому я ще раз кажу, що я за водопостачання і 
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водовідведення, за очисні з електростанцією, але зрозумійте, я не знаю, як це 

зробити і де знайти ті кошти на все разом. Через те, в результаті 

консультацій, фахівці, які приїжджали і разом із заступником міського 

голови обстежували, дивились, показували наш стан, що у нас робиться в 

місті. Тому з чогось потрібно починати, не можна сидіти просто так. Іван 

Миколайович, Ви коли освоювали державні кошти і свої, нехай це було 100 

тис.доларів з міського бюджету, нехай це була менша сума, Ви тоді не дуже 

ризикували, не дуже боялися, а зараз, коли людина нова прийшла до 

керівництва, то Ви просто саботуєте і на всіх наших комісіях Ви просто не 

пропонуєте нічого, не ініціюєте нічого, а просто завалюєте ті ініціативи, які 

пропонують інші. 

Шановні депутати! Давайте з чогось починати. Якщо є проблема, це всі 

знають і бачать, давайте її вирішувати.  

 

Омельченко Т.П.:  

Інна Олексіївна! Я вважаю, що Ви неправильно кажете, що саботують, 

ні. В принципі було поставлено два питання. Перший – депутати не побачили 

документи, цифри і до кінця не зрозуміли про що йде мова. Другий  - 

каналізацію і воду потрібно робити разом. Без світла ми можемо жити, без 

тепла ми можемо жити, без води ми  не можемо жити. Питання не в 

демографічній ситуації, Ви спитайте Сумського міського голову, він також 

береться за голову, тому що йому багато потрібно свердловин робити, 25 

млн.грн. в цьому році вже виділили, свердловини ще і шукають, бо 

свердловини закриваються. Ви розумієте яка ситуація? У  нас свердловина 

700 з лишнім метрів і все одно вони не вічні, і вже зараз ми маємо не 

достаток у цих свердловинах. Що буде завтра ми також не знаємо. Ми не 

можемо з 80-120 метрів воду з залізом доставати. Тому цілком вірні питання і 

ви подивіться в якій тиші проходить це обговорення, немає емоцій, тут все 

чітко і по справі, тому що питання дуже серйозне і питання не на 1-2 роки 

вперед, а питання на 10-15-20 років і навіть більше. Ми самі не розуміємо, як 

воно буде через місяць, не те, що через 10 років.  

Моя позиція така. Ми зараз почнемо голосувати, вийде так, що ми 

повністю не проголосуємо цей проект і це також не правильно. По другому 

пункту у депутатів немає пропозицій? Єдине що – потрібно, щоб ви ставили, 

як сказав Іван Миколайович, місця дислокації люків.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я відразу відповім на це запитання. Справа в тому, що ми за цей рік 

плануємо зробити всі люки. Всі люки у нас в місті повинні бути закриті.  

 

Павлюченко Г.П.:  

За інформацією водоканалу у нас 170 люків. Із них, прораховано, 

полімерних люків, які витримують 1,5 тони, коштують біля 500 грн., ті, які 

витримують 25 тон коштують до 1,5 тис.грн. і чавунні, які ми будемо 
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закупляти і встановлювати на дорогах, коштують біля 3 тис.грн. Ці всі дані 

були прораховані і надані міському голові. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Пане Павлюченко! Я Вас прошу наступного разу цю інформацію 

надавати депутатам і вигляді пояснювальної записки до матеріалів сесії.  

 

Пащенко І.О.:  

Також я хочу, щоб ви врахували, що ми зараз балакаємо не про 300 

млн.грн. Якщо навіть зараз поставити технічні завдання, якщо навіть 

сформулювати всі задачі і ТЕО, то потрібні фахівці, яким потрібно заплатити 

за проведену роботу. Через те ми зараз і говоримо про виділення цих коштів 

на ТЕО. Зараз йдеться про це! 

 

Огрохін І.М.:  

Інна Олексіївна! Не потрібно розповідати, що я щось гальмую. Ті 

приклади, які повинні бути я буду тільки підтримувати. Не настроюйте 

членів нашої комісії, а депутатський корпус у нас дуже виважений, я маю 

свою точку зору, я про це кажу, а вони приймають рішення.  

Шановні! Це не один шлях, коли ми беремо кредити. Є і інший шлях 

над яким сьогодні працює не тільки мер Львова, а і інші, де вони шукають 

інвесторів і віддають в приватні руки водоканали, але ризик менший.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Але давайте будемо відвертими. Приватний інвестор вкладає кошти і 

вкладає відразу в тариф. 

  

Огрохін І.М.:  

А якщо «Самопоміч» сьогодні взяла на себе відповідальність і вона 

хоче займатися каналізацією, то, будь ласка, скажіть про це, але розумійте, 

що за це потрібно відповідати.  

 

 

Міський голова оголосив перерву. 

 

Під час перерви покинув залу Сахно О.О. 

 

Після перерви: 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Шановне товариство! Хто за те, щоб прийняти рішення з даного 

питання за основу, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Далі питання правок. Питання щодо люків, то там все зрозуміло. 

Питання щодо ТЕО. Повинно рішення звучати наступним чином, поправте 

мене, якщо я десь помилюся в термінах:  

1.Проведення комплексного обстеження систем водопостачання та 

систем водовідведення м.Конотоп з наданням відповідних висновків та 

пропозицій по першочерговості і другорядності робіт, які потрібно виконати. 

Поправте, якщо я якесь сказав не так слово. 

 

Назаренко І.М.:  

Пункт 1.4. Провести комплексне обстеження водопостачання та 

водовідведення з наданням висновків по першочерговості заходів, які 

потрібно виконати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так. Це пункт 1.4. 

Пункт 1.5. На підставі результатів обстеження та наданих висновків 

виготовити техніко-економічне обґрунтування для реконструкції 

каналізаційних очисних споруд. 

На всі ці пункти по 100 тис.грн. 

Пункт 1.6.  

 

Пащенко І.О.:  

Пункт 1.6. теж саме, але на водопостачання. 

 

Назаренко І.М.:  

Техніко-економічне обґрунтування на водопостачання. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так, на водопостачання, але я думаю, що тут без вказування 

потужностей. 

 

Огрохін І.М.:  

Ні, окремо вказати, але з фахівцями попрацювати.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Давайте тоді тут вкажемо потужність таку, як і на водовідведення, 12 

тисяч кубів на добу. 

 

Огрохін І.М.:  

Ні, нехай фахівці там добавлять пункт. Там може бути інший об’єм.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Згідно результатів обстеження та наданих висновків. На всі ці пункти 

по 100 тис.грн.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Ставлю на голосування вищевказані поправки та 

доповнення.  

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2016-2017 

роки» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

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

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович    + 

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

Про місто-побратим Красногорівка. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Семеніхін Артем Юрійович,  міський голова. 

Товариство! Я урочисто запрошую до президії голову військово-

цивільної адміністрації м.Красногорівка Ливанчука Олега Петровича. 

Це історичний момент, коли підписується Угода, голосується рішення 

про те, що два міста - місто Конотоп і місто Красногорівка стають містами-

побратимами.  

 

Ливанчук О.П.:  

Доброго дня шановний головуючий, шановні депутати, шановні 

присутні! Мені випала честь бути присутнім на сесії Конотопської міської 

ради. Трішки розповім, як керівник військово-цивільної адміністрації 

м.Красногорівки Мар'їнського району Донецької області. Я офіцер поліції, 

сумчанин, Указом Президента минулого року був призначений на цю посаду. 

Був призначений у зв’язку з введенням в місті Красногорівка військово-

цивільної адміністрації після того, як наші війська звільнили місто від так 

званих військ ДНР, місцева влада розбіглася, депутатський корпус перестав 

працювати. Зараз я працюю без депутатів, місто вщент розрушене, в місті 

розрушено 1,5 тис. квартир, 550 приватних будинків і близько 200 об’єктів 

інфраструктури. Завдяки великої допомоги Сумської області, в тому числі і 

м.Конотоп, ми потрошку відновлюємо місто. Зараз у нас такі самі проблеми, 

як і у вас – водопостачання, каналізація, я слухаю вас і у нас такі самі 

проблеми. Нам дуже потрібна ваша допомога – в ідеологічному плані, 

соціальному плані. Мабуть, колись ми будемо багаті, будемо допомагати 

друг другу матеріально, у нас є ресурси, добрі люди і Красногорівка, щоб не 

казали, це Україна. Ми будемо боротися до кінця за людей, за діточок, велике 

вам спасибі за розуміння, дякуємо Артему Юрійовичу за те, що він допоміг 
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нам зробити таблички на вулиці, до речі у нас в місті є вулиця Конотопська, є 

вулиця Сумська, є вулиця Охтирська. 

Оплески в залі. 

Всіх, хто бажає приїхати до нас в гості, ми всіх чекаємо. У нас тяжко, у 

нас кожного дня йдуть бої, місто знаходиться на лінії зіткнення, до Донецька 

800 метрів від нас, до центра Донецька 20 хвилин їзди маршруткою. Зараз 

місто воює і воює вже 3 рік. Люди живуть, дітки ходять в школу, дитячі 

садочки ми поки що не відкриваємо, бо дуже небезпечно. Ось така у нас 

ситуація. Тому я звертаюся до вас з проханням підтримати наші починання, 

підписати Меморандум про співпрацю і дякую вам. 

Слава Україні! 

Оплески в залі. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято.  

 

Після прийняття даного рішення в сесійній залі була урочисто 

підписана Угода про партнерські стосунки та співпрацю в культурній, 

освітній та економічних сферах між містом Красногорівка Мар'їнського 

району Донецької області, в особі керівника військово-цивільної 

адміністрації Ливанчука Олега Петровича та містом Конотоп Сумської 

області, в особі міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича 
 

 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про місто-побратим Красногорівка» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    
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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: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, прохання підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 
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За    31. 

Рішення прийнято, дякую.  
 
 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

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

роки» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович    + 

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

ВИРІШИЛИ: 

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

Про зміну засновника, перейменування та затвердження СТАТУТУ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

(ДИТЯЧОГО САДКА) «КОЛОСОК» ПІДЛИПНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, прохання підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про зміну засновника, перейменування та затвердження СТАТУТУ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧОГО 

САДКА) «КОЛОСОК» ПІДЛИПНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ у новій редакції» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

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

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович    + 

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на 

період до 2017 року 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, в постійних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

«Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період до 

2017 року» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

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: 31 0 0 6 
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ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

Про продовження терміну дії «Міської Програми соціального захисту 

пільгових категорій населення м.Конотоп на І квартал 2016 року». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, в постійних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

 

Дубовик Л.І.: 

У мене зауваження не включати 10 маршрут на відшкодування, так як 

не рівні умови в пільгових категорій населення. По 10 маршруту є пільги, а 

по іншим немає.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тобто Ви хочете сказати, що якщо немає, то немає ніде? Давайте може, 

щоб хоч десь було? 

 

Дубовик Л.І.: 

Це не законні умови. Закон про автомобільний транспорт передбачає не 

зважаючи на форму власності рівні умови і надає гарантії абсолютно всім 

пільговим категоріям населення рівні права на користування пільгами. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Рівні права у них і є користуватися пільгами в маршруті №10. 

 

Дубовик Л.І.: 

Але ж куди він їде? 
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Семеніхін А.Ю.:  

Яка різниця куди він їде. Справа в тому, що рівні права будуть у тому 

маршруті. Ви чули, що Ви сказали? Ви юрист. 

 

Дубовик Л.І.: 

Звичайно. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Мова зараз йде про те, що ми не обмежуємо когось в 10 маршруті, мова 

йде про те, що ми надаємо можливість всім пільговим категоріям 

користуватися пільговим місцем в маршруті №10. 

 

Дубовик Л.І.: 

Я розумію, але їм їздять ті люди, які там проживають. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Є два автобуси, вони комунальні, ми розраховуючи, бачачи наш 

бюджет надавати їм цю підтримку. Якщо ми зараз заберемо у них цю 

підтримку, то тоді нам потрібно закрити маршрут №10. Ми закриємо 10 

маршрут і все. А 10 маршрут – це сполучення Підлипного з містом Конотоп. 

Як його закрити? Завтра у нас 7 тисяч підлипненців тут будуть. 

 

Дубовик Л.І.: 

Поправка така є. Якщо не проголосують депутати, то так. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Це абсурдна поправка. Якщо немає в приватних, то і в комунальній в 

одній єдиній маршрутці теж не повинно бути? 

 

Дубовик Л.І.: 

Ні. У нас багато збиткових маршрутів.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я розумію, але ті збиткові маршрути у вас, шановні представники 

перевізників в депутатському корпусі, пані Дубовик - це Ви, я хочу сказати, 

що ви маєте крім цього причепом ще і прибутковий маршрут, за рахунок 

якого ви компенсуєте збитковість збиткового маршруту. А тут один єдиний 

маршрут, він збитковий, трамвайному управлінню збитковому немає за що 

все це робити. Ми пішли на те, щоб купити ці автобуси і взяти 10 маршрут 

тільки з однієї причини – всі приватники відмовилися. Факт? Факт. А тепер 

вам прикро, що вашим маршруткам не дають компенсації і давайте 

«завалимо» 10 маршрут. Так виходить? 
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Дубовик Л.І.: 

Сьогодні у нас є збитковим 10 маршрут і ви його забираєте в 

комунальний за рахунок бюджету. Зараз я знаю, що від 16 маршруту 

відмовився перевізник, ніхто не хоче його брати, він теж збитковий. Наш 

бюджет витримає таке навантаження? Це перше. 

По друге – це рішення виконкому, ви його на 3 місяці тимчасово 

віддали трамвайному управлінню. А що далі буде? Якщо маршрут 

збитковий, то так, він дотується з міського бюджету на ту частину, яку не 

покривають, робляться дослідження. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ви зараз відверто займаєтеся лобізмом. Я прошу зараз виступити 

заступнику з економічних питань. Яка сума передбачена на рік на ці 

маршрути? 

 

Степанченко І.О.: 

Доповів, що передбачено на 10 маршрут на 1 квартал 14 тис.грн.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

14 тис.грн. – це така страшна сума? Хоча б десь збережеться пільговий 

проїзд. 

 

Огрохін І.М.:  

Задав питання, що в пояснювальній записці до рішення вказано «інші 

категорії пільговиків». Що буде з ними з 1 травня? Як відреагують 

перевізники і що ми будемо робити? Що робиться в інших регіонах по 

даному питанню?  

Ми надаємо кошти за АТОшників в область чи на соціальний захист? 

 

Яроцький В.І.:  

Це питання буде додатково. 

 

Степанченко І.О.: 

Давайте візьмемо наш обласний центр місто Суми. Там взагалі ці 

обговорення не ведуться, але там одні возять, інші не возять, там взагалі хаос 

в цьому питанні і немає конкретного розуміння. В Шостці також виділили 1 

маршрут, який абсолютно безкоштовно возить всі пільгові категорії. У нас є 

трамвай і в такому плані можна зробити одним цілим. Тобто є така практика і 

Шостка пішла таким шляхом.  

 

Дубовик Л.І.: 

У них немає трамвайного управління ,у нас є соціальний транспорт.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Питання в 14 тис.грн. і зробити добро хоча б частині мешканців 

Конотопа. 

 

Дубовик Л.І.: 

Частині, а є і інші. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Правильно, інші, так возіть безкоштовно. Возіть! 

 

Демеха Н.І.: 

В Підлипне трамвай не ходить. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так, вірно каже Наталка Демеха. Якщо по місту сполучення, то можна 

скористатися трамваєм, а в Підлипному трамвая немає.  

 

Дубовик Л.І.: 

Будь-ласка, але трамвая немає в селищі, немає на Кубі, немає на 

Інтернатній. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Як немає? Там проходить трамвайна лінія, так, до неї треба добратися. 

Ви розумієте. 

 

Дубовик Л.І.: 

Голосуйте! Це моя думка. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я просто бачу відвертий лобізм приватних перевізників. Вам шкода 14 

тис.грн. виділити з міського бюджету на квартал, щоб їздила маршрутка і 

возила пільговиків? Хоча б 10 маршрут буде возити пільговиків. Мені цікаво 

у кого рука підніметься забрати у пільговиків Підлипного можливість 

проїхатися до міста безкоштовно.   

 

Огрохін І.М.:  

Запропонував більш ширше вивчити дане питання. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Приймається. Зараз ми голосуємо це рішення за основу, потім даємо 

поправку відповідній профільній комісії розробити проект рішення спільно з 

управлінням економіки і фінуправлінням, як діяти далі, що робити далі. 

 

Дубовик Л.І.: 

11 маршрут також ходить в Підлипне. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Цього маршруту вже не буде. 

 

Омельченко Т.П.:  

Артем Юрійович! В принципі все правильно, Підлипному потрібно, 

щоб автобус був, бо деякі люди добираються до міста, а потім тут 

пересідають на інші маршрути і їдуть далі. Ми сьогодні робимо перший крок, 

ми беремо на себе обов’язки держави по пільговим перевезенням, а потім 

вже другий крок і так далі. 

 

Огрохін І.М.:  

І останнє. Я хотів би почути точку зору і Підлипненської сільської 

ради.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Бюджет села Підлипного не може собі лампочку вкрутити, а не те, щоб 

щось там робити. 

 

Бейгул І.С.:  

Шановні депутати! Я був сільським головою 5 років, я 5 років 

спостерігав, як місто Конотоп і до цього, як я був депутатом сільської ради, 

як місто Конотоп плює на Підлипне. Я до цього часу бачу це ставлення до 

Підлипного. Є люди, які проходять до зупинки 1,5 кілометра. Це в Комуні, це 

в Підлипному, в Лобківці, вам начхати на Підлипне. Якщо «Корунд» хоче 

взяти 10 маршрут, то давайте йому цей маршрут віддамо. Але я думаю, що 

ніхто його не візьме. Я вважаю, що потрібно підтримати трамвайне 

управління, тим більше вони, що вони реально допомагають людям.  

 

Сизон Т.А.:  

Я теж не згодна саме з таким рішенням. Але давайте не забувати, що 10 

маршрут це не тільки Підлипне, це і частина району Загребелля. Люди також 

з того району не можуть дістатися ніяким видом транспорту окрім цієї 

десятки. Якщо ми в рішенні сесії пропишемо, що це перший крок для того, 

щоб вирішити цю проблему, то тоді питань немає. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я про це і кажу. Тому товариство! Я ставлю даний проект рішення за 

основу. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Проти   0. 

Утримались    1. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Тепер доповнення до рішення: доручити відповідній профільній комісії 

Конотопської міської ради спільно з управлінням економіки… 

 

Омельченко Т.П.:  

Навпаки, доручити управлінню економіки спільно з депутатською 

комісією. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я з вами згоден, але краще було б в цьому випадку, щоб головною була 

профільна комісія і вона керувала б цим процесом.  

 

Омельченко Т.П.:  

Ми зараз не про дух Закону, а про букву.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Зрозумійте, моя позиція, можливо я і помиляюся, але правильно було б 

цьому випадку доручити комісії.  

 

Завгородній С.І.:  

Відділу економіки, а комісія, щоб проконтролювала. 

 

Огрохін І.М.:  

Виконавчому комітету спільно з депутатською комісією вивчити і 

запропонувати на наступній сесії.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Давайте тоді так: управлінню економіки Конотопської міської ради 

спільно з відповідною профільною депутатською комісією Конотопської 

міської ради із залученням фінансового управління Конотопської міської 

ради підготувати пропозиції на вивчення депутатського корпусу 

Конотопської міської ради стосовно можливості запровадження компенсації 

за пільгове перевезення автобусними маршрутами міста Конотоп. 

Правильно? 

 

Огрохін І.М.:  

Артем Юрійович! Управління економіки, управління фінансів і 

управління соціального захисту спільно з комісією.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Додайте туди ще управління соцзахисту, це правильно.  

Товариство! Ставлю на голосування дане доповнення. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Доповнення прийнято.  
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Семеніхін А.Ю.:  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про продовження терміну дії «Міської Програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на І квартал 2016 року» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

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 +    
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37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

Про надання матеріальної допомоги. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Зачитала звернення людей, які звернулися до депутатів з проханням 

надання матеріальної допомоги на лікування та попрохала депутатів 

надати допомогу. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Попрохав додати до проекту рішення звернення людей, які надійшли до 

Тягнія С.М., Лиманчука Є.В. та особисто до міського голови. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31 

Рішення прийнято, дякую.  
 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти доповнення до рішення, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31 

Рішення прийнято, дякую.  
 

Семеніхін А.Ю.:  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31 

Рішення прийнято, дякую.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання матеріальної допомоги» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 
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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: 31 0 0 6 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

 

Пащенко І.О.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні комісії, зауважень та доповнень 

не було, просимо підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

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

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович    + 

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Давайте я не буду перечитувати проект рішення, у кого є запитання, 

зауваження, пропозиції давайте будемо розглядати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Це той проект рішення, де виділення коштів на області перевезення 

учасників АТО, медичний комплекс. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії Сизон 

Тетяні Анатоліївні. 

 

Сизон Т.А.: 

 Дане питання розглядалося на засідання профільної комісії, було 

прийнято рішення заслухати всі доповнення та винести на розгляд сесії. 

 

Лиманчук Є.В.: 

Я пропоную пункти про створення програмно-апаратного комплексу 

диспетчерської служби Сумської області в сумі 300 тис.грн. перенести на 

наступну сесію. 

 

Ульянченко О.Ф.: 

Питання по пільговим перевезенням запропонувала доопрацювати. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Була пропозиція голів фракцій про те, що ці кошти виділити на 

управління соціального захисту Конотопської міської ради і доручити 

управлінню соціального захисту з відповідною профільною комісією 

Конотопської міської ради розробити відповідні положення до затвердження 

міською радою, щоб кожен учасник АТО, який має право на ці пільги, міг 

отримати компенсацію за проїзд в міжміському транспорті або 

міжобласному. Як це має виглядати? Приблизно, як це ми говорили з 

головами комісій, я доводжу всім присутнім та ЗМІ: протягом 60 днів 

учасник АТО може звернутися до управління соціального захисту 

Конотопської міської ради у випадку, якщо у нього в квитку вказано пункт 

відправлення або пункт призначення місто Конотоп і отримати кошти 

незалежно від його прописки, і отримати кошти за проїзд в транспорті. Якщо 

ми виділяємо ці кошти, ми їх передбачаємо, скільки людей звернеться, 

стільки і звернеться. Це буде чесно, це буде відкрито, це буде справедливо і 

це буде серйозно. Мотивація депутатського корпусу така, я її поділяю, що ми 

не будемо знати кого саме, на яких підставах і коли будуть виділятися ці 

шалені кошти для пільгових перевезень учасників АТО. Я сам учасник АТО, 

у мене багато друзів учасників АТО, я, наприклад, міжобласним 

сполученням і міжміським практично не користуюсь. Більше того, я купляв 

квитки на залізничний транспорт, я навіть не показував своє посвідчення, але 

є люди, які користуються цими пільгами, їх не багато і щоб було справедливо 

треба пільги давати людям в руки.  

 

Степанченко І.О.: 

Ще є одна зміна до бюджету на 124 сторінці матеріалів сесії, пункт 8, 

тут виділяється кошти управлінню соцзахисту із депутатського фонду в 

розмірі 38 тис.грн., але у зв’язку із змінами, які надійшли пізніше, ця сума 

збільшилась до 69 тис. 550 грн. і також по 100 тис.грн, які ми прийняли по 

водоканалу.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Ставлю проект рішення на голосування. 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

 

Степанченко І.О.: 

Є ще одне доповнення: частину вільного залишку загального фонду 

міського бюджету, що склався на 01.01.2016 в сумі 50 тис.грн. спрямувати 

КП «Конотопська міська лікарня» для виготовлення проектно-кошторисної 

документації на проведення капітального ремонту приміщення. Тобто, те 

приміщення, яке ми на розгляд сьогоднішньої сесії  не виносимо, але там 

рано чи пізно потрібно робити там ремонт і відповідно потрібна проектно-
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кошторисна документація по ремонту цього приміщення (приміщення 

комунальної аптеки). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Тобто ми не даємо ці гроші аптеці, ми даємо ці гроші лікарні. Лікарня, 

поки ми визначаємося з аптекою, робить проектно-кошторисну 

документацію і тоді ми зможемо більш точніше надати всю інформацію 

депутатському корпусу, зокрема Івану Миколайовичу Огрохіну, про те, 

скільки нам потрібно коштів на відкриття аптеки. 

 

Огрохін І.М.: 

По освіти ми закрили всі питання, які існують по не захищеним статтям 

крім ПТУ. Тому, ці зміни, що ми вносимо по аптеці 50 тис.грн, мені 

зрозуміло, але незрозуміло, що якщо ми вважаємо, що 50 тис.грн. це мінімум, 

а потім потрібно давати ще 500 тис.грн. на використання цих грошей. Мені 

відомо, що в охороні здоров’я, в одній і другій лікарні, закрита заробітна 

плата і захищені статті, ми рішення приймали, воно так і є. Тому, я хотів би, я 

проголосую за 50 тис.грн., але нехай люди готують фахово скільки потрібно 

на кошторис, на проектно-кошторисну документацію, тому що проектно-

кошторисна документація до 10%. 

 

Степанченко І.О.: 

100%. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

І робити цю проектно-кошторисну документацію, як і всі проектно-

кошторисні документації, буде наше комунальне підприємство 

«Архітектурно-планувальне бюро Конотопської міської ради». Приватникам 

ми не даємо робити, поки що тільки дороги. 

 

Огрохін І.М.: 

Тому прохання це врахувати і дайте відповідь по лікарні: чи ми дійсно 

закрили їм гроші їм і у нас залишилося проблемне питання по пільговим 

перевезенням? 

 

Степанченко І.О.: 

По пільговим перевезенням ми вже з вами говорили, яка там ситуація, а 

по лікарні, як вже зазначалося, ми плануємо, що повністю закриваються всі 

моменти по заробітній платі. Відповідно, ми ще чекаємо за І півріччя 

перерахунку і сподіваємося, що отримаємо перевиконання нашого бюджету і 

додаткові фінансові асигнування до нашого кошторису. Тобто всі питання і 

розрахунки, до речі ми їх презентували в області і область їх підтвердила, що 

у нас закриваються всі питання по захищеним статтям.  
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 Семеніхін А.Ю.: 

В фінуправління області, зокрема в заступник губернатора Марченка 

питань ніяких до нас немає.  

 

Степанченко І.О.: 

 Конотоп одне з найкращих міст і районів, які виконують свій бюджет.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

І в плані раціонального використання бюджетних коштів також. Це 

слова Марченка. 

Ще раз для редакційної комісії повторюю… 

 

Могиленко П.А.: 

Мабуть тут повинно звучати на учасникам АТО, а учасникам бойових 

дій.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ні. Там йде мова про АТО. Я б із задоволенням пільги б дав всім, але 

мова зараз йде тільки про учасників АТО. 

Товариство! Вилучаємо з проекту рішення пункт про виділення 300 

тис.грн. на станцію швидкої медичної допомоги. 300 тис.грн. на проект 

рішення по системі водопостачання і водовідведення. 

 

Обговорення, як краще записати поправки до рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Наступна поправка по учасника АТО. Кошти, які передбачаються для 

області, передбачаємо їх для управління соціального захисту на дані потреби 

і доручити управлінню соціального захисту разом з відповідною профільною 

комісією Конотопської міської ради розробити положення, порядок 

використання даних коштів. 

Також 50 тис.грн. Конотопській міській лікарні на проектно-

кошторисну документацію по приміщенню майбутньої комунальної аптеки. 

 

Омельченко Т.П.: 

Запропонував проголосувати всі поправки «пакетом». 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб проголосувати всі поправки «пакетом», прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 
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 Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти поправки, про які ми говорили, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

  
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

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 +    
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30.  Сахно Олександр Олександрович    + 

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

20.СЛУХАЛИ: 

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). 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Цим проектом рішення ми приводимо у відповідність нашу Програму 

соціально-економічного розвитку відповідно до змін до бюджету, а також 

прийнятих сьогодні поправок. Прошу підтримати. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії Сизон 

Тетяні Анатоліївні. 

 

Сизон Т.А.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної комісії, зауважень немає. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб проголосувати всі поправки «пакетом», прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти поправки, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «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)» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович    + 

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович +    

9.  Демеха Наталія Іванівна +    

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович    + 

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    
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30.  Сахно Олександр Олександрович    + 

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Шановні депутати!  

В кого є зауваження щодо ведення сесії? 

Зауважень немає. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

В кого будуть повідомлення чи заяви?  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Всі питання, винесені на розгляд дванадцятої сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

 

 (виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


