КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
СІМНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Дата та час проведення сесії –
29 вересня 2016 року; 10.00
Місце проведення сесії –
великий зал засідань міської
ради
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№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ
Назва прийнятого рішення
Стор.
Протокол сімнадцятої сесії міської ради сьомого скликання
Порядок денний, списки депутатів, списки запрошених,
результати поіменних голосувань
Про стан організації підготовки підприємств житловокомунального господарства, промисловості, енергетики,
транспорту та об'єктів соціальної сфери міста до роботи в
осінньо-зимовий період
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної
документації
Про затвердження площ, надання земельних ділянок
суб’єктам
господарювання
згідно
з
виготовленою
землевпорядною документацією
Про затвердження площ та надання земельних ділянок
громадянам згідно з виготовленою землевпорядною
документацією
Про припинення прав на земельні ділянки та продовження
терміну дії договорів оренди землі
Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради,
скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних
ділянок»
Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачі її до державної власності
Про внесення змін до Комплексної міської програми
«Правопорядок на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням
міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)
Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та забезпечення
пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія)
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2015-2016 роки
Про погодження інвестиційної програми ДП «АВІАКОН»
м.Конотоп Сумської області на 2016 рік
Про внесення змін до Міської програми соціального захисту
населення на 2013-2016 роки
Про надання матеріальної допомоги
Про затвердження положення про архівний відділ міської
ради
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015
«Про структуру, чисельність апарату міської ради, її
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виконавчого комітету, відділів по забезпеченню діяльності
виконавчих органів ради, виконкому, самостійних відділів,
управлінь міської ради»
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19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.

Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної
діяльності на 2016 рік
Про затвердження Статуту КЗ «Конотопська ЦРЛ
ім.ак.М.Давидова»
Про внесення змін до Положення з проведення конкурсного
добору на посаду керівника комунального закладу культури
міста Конотоп
Про внесення змін до Програми організації та проведення
фестивалів та святкових заходів в місті на 2016 рік
Про затвердження статуту комунального підприємства
«Центр незалежних експертиз» в новій редакції
Про затвердження проектів документів для погодження
Міністерством фінансів України обсягу та умов надання
місцевої гарантії
Про затвердження порядку використання коштів міського
бюджету на виконання виборчих програм і доручень
виборців
Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік
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)
Про
укладення
договору
позички
(безоплатного
користування) майна
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УКРАЇНА

Конотопська міська рада

ПРОТОКОЛ
17 сесія
м.Конотоп
від 29.09.2016 10:00

Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:
Семеніхін
Артем Юрійович

Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
Семеніхін
Артем Юрійович

Семеніхін

37 (36 депутатів та міський голова)
33 (список додається)
42 (список додається)
Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в
електронній системі голосування "Віче" вставивши
електронну картку в пульт для голосування. Прошу
провести реєстрацію.
Процедура реєстрації.
Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 32
депутати. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати
роботу сімнадцятої сесії. Хто за те, щоб сімнадцяту сесію
розпочати, прошу голосувати.
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Початок сесії
Сесія оголошується відкритою.
Виконується Державний Гімн України.
На сесії присутні:
керівники житло-комунальних
підприємств, депутат Сумської обласної ради Демеха
Сергій Васильович, перший заступник начальника
Конотопського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Сумській області Васильченко
Олександр Вікторович, перший заступник керівника
Конотопської місцевої прокуратури Наталич Андрій
Андрійович,
старший співробітник Конотопського
відділу управління СБУ Дубина Юрій Григорович, в.о.
начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській
області Чеботарьов Юрій Юрійович, представники
засобів масової інформації, політичних партій,
громадських організацій та громадськості.
Привітав депутатів, які відсвяткували свій день
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Артем Юрійович
народження у вересні.
№ з/ч
Питання порядку денного відповідно до системи електронного
голосування ВІЧЕ
0.1 Обрання редакційної комісії
0.2 Виключити з порядку денного питання "Про прийняття до відома звіту
Національного транспортного університету про результат проведення
обстеження пасажиропотоків на автобусних та трамвайних маршрутах
загального користування на 2016 рік та пропозиції щодо їх
вдосконалення"
0.5 Затвердження порядку денного 17 сесії
0.6 Затвердження регламенту роботи 17 сесії
0.4 Депутатський запит Тягнія С.М.
1
Про стан організації підготовки підприємств житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, транспорту та об'єктів
соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період
3
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації
4
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам
господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією
5
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам
згідно з виготовленою землевпорядною документацією
6
Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії
договорів оренди землі
7
Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування
рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»
8
Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки
9
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачі її до державної власності
11 Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на
2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7
скликання 9 сесія)
12 Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15
сесія)
13 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житловокомунального господарства на 2015-2016 роки
14 Про погодження інвестиційної програми ДП «АВІАКОН» м.Конотоп
Сумської області на 2016 рік
15 Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення
на 2013-2016 роки
16 Про надання матеріальної допомоги
17 Про затвердження положення про архівний відділ міської ради
18 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про
структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету,
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
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відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради,
виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради»
Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності
на 2016 рік
Про затвердження Статуту КЗ «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова»
Про внесення змін до Положення з проведення конкурсного добору на
посаду керівника комунального закладу культури міста Конотоп
Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів
та святкових заходів в місті на 2016 рік
Про затвердження статуту комунального підприємства «Центр
незалежних експертиз» в новій редакції
Про затвердження проектів документів для погодження Міністерством
фінансів України обсягу та умов надання місцевої гарантії
Про затвердження порядку використання коштів міського бюджету на
виконання виборчих програм і доручень виборців
Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік
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)
Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна

0.1.Обрання редакційної комісії.
Семеніхін
Для подальшої роботи сесії необхідно обрати редакційну
Артем Юрійович
комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів до складу
редакційної комісії. По кількісному складу заперечень
немає? Немає.
Персонально:
Дубовик Любов Іванівну;
Завгороднього Сергія Івановича.
Інші пропозиції будуть? Немає.
Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до
складу редакційної комісії, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ.
Семеніхін
Артем Юрійович

До складу редакційної комісії обрано депутатів:
Дубовик Любов Іванівну;
Завгороднього Сергія Івановича.
Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти
місця на першому ряду і визначитись з головою
редакційної комісії.
Семеніхін
Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку
Артем Юрійович
денного сімнадцятої сесії. Пропозиції щодо порядку,
регламенту, проекти рішень вам роздані.
0.2.Виключити з порядку денного питання "Про прийняття до відома звіту
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Національного транспортного університету про результат проведення
обстеження пасажиропотоків на автобусних та трамвайних маршрутах
загального користування на 2016 рік та пропозиції щодо їх
вдосконалення".
Семеніхін
Відповідно до рішення комісії з питань промисловості,
Артем Юрійович
транспорту та зв'язку, підприємництва, торгівлі та
надання послуг, а також загальних зборів депутатів є
пропозиція виключити з порядку денного питання "Про
прийняття до відома звіту Національного транспортного
університету про результат проведення обстеження
пасажиропотоків на автобусних та трамвайних маршрутах
загального користування на 2016 рік та пропозиції щодо
їх вдосконалення" та перенести його на наступну сесію.
Слово надається Пащенко І.О.
Пащенко
В Інституту була пропозиція, щоб ми зібрали пропозиції
Інна Олексіївна
мешканців міста і ці пропозиції будуть збиратися в
міській раді. В цій сесійній залі буде сидіти людина з 10
до 13 години і приймати письмові заявки від усіх
мешканців міста щодо організації руху транспорту у
нашому місті. Після цього буде круглий стіл з
представниками Інституту і з усіма зацікавленими, і вже
після цього питання буде винесено на сесію. Через те
слідкуйте за інформацією в засобах масової інформації.
Семеніхін
Хто за те, щоб виключити з порядку денного сімнадцятої
Артем Юрійович
сесії дане питання, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ.
Семеніхін
Артем Юрійович

Ведмідь

Товариство! Ми сьогодні на президії з головами фракцій
говорили про те, щоб зняти з порядку денного ще одне
питання: "Про укладення договору позички (безоплатного
користування) майна" щодо надання в оренду приміщення
біля автопарку для Конотопського козацького полку. Ми
досягли згоди, що його потрібно зняти і перенести на
наступну сесію, але кілька хвилин назад я спілкувався з
представником цього козацького полку... У нас є кілька
бажаючих на комерційній основі взяти те приміщення,
яке зараз займає Конотопський козацький полк, але,
можливо, ті люди, які бажають платити в бюджет кошти,
їм достатньо буде кількох квадратних метрів. В розмові з
паном Ведмідем ми проговорили, що якщо людям буде
потрібна певна частина цього приміщення, то вони готові
поступитися без ніяких питань і зауважень. Так ми з Вами
проговорили пане Ведмідь?
Так.
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Юрій Павлович
Семеніхін Артем
Юрійович

Тому є прохання Конотопського козацького полку не
знімати це питання з порядку денного. Тому я зараз не
буду говорити про те, щоб його зараз знімати, але коли ми
підійдемо до його розгляду, то буде в рішенні одна
правка. Можливо ми зробимо перерву, я це питання
поставлю в кінець, щоб в перерві з юристами
проговорити, як правильно це зробити, щоб ми потім
могли повернутися в законному руслі до цього питання.

0.5.Затвердження порядку денного 17 сесії.
Семеніхін
Товариство! Хто за те, щоб затвердити пропозиції до
Артем Юрійович
порядку денного сімнадцятої сесії в цілому, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ.
Семеніхін
Артем Юрійович
Яременко
Наталія Анатоліївна

Повідомив, що з деяких рішень у деяких депутатів є
конфлікт інтересів та надав слово Яременко Н.А.
В рішенні "Про надання дозволів на розроблення
землевпорядної документації" є конфлікт інтересів і
повідомлення депутата Кирія О.В.
В рішенні "Про затвердження площ, надання земельних
ділянок суб'єктам господарювання згідно з виготовленою
землевпорядною документацією" є повідомлення про
конфлікт інтересів депутата Огрохіна І.М.
В рішенні "Про затвердження площ та надання земельних
ділянок
громадянам
згідно
з
виготовленою
землевпорядною документацією" є повідомлення про
конфлікт інтересів міського голови Семеніхіна А.Ю. та
депутата міської ради Демехи Н.І.

0.6.Затвердження регламенту роботи 17 сесії.
Семеніхін
Хто за те, щоб затвердити регламент роботи сімнадцятої
Артем Юрійович
сесії, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ.
Багрянцева
Олена Юріївна

Також надійшов депутатський запит Тягнія С.М.
Слово надається Тягнію Сергію Миколайовичу.

0.4.Депутатський запит Тягнія С.М.
Тягній
Зачитав депутатський запит щодо звернення до
Сергій
Міністерства
інфраструктури
України
та
ПАТ
Миколайович
«Укрзалізниця», з вимогою скасувати наказ Укрзалізниці
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Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

№1600 від 29.08.2016 та залишити зупинки по станції
Конотоп потягам №5/6 Москва-Київ, №23/24 МоскваОдеса, №56/90-55/89 Москва-Хмельницький/Жмеринка
(додається).
Обговорення запиту.
Виступили Семеніхін А.Ю., Сизон Т.А., Дубовик Л.І.,
Тягній С.М.
Товариство! Ставлю на голосування депутатський запит
депутата міської ради Тягнія С.М.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ.

1.Про стан організації підготовки підприємств житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, транспорту та об'єктів
соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Доповіла з даного питання (доповідь додається).
Тетяна Григорівна
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Максименку Олександру
Михайловичу.
Максименко
Питання розглядалося на профільній комісії, одноголосно
Олександр
було проголосовано винести на розгляд сесії.
Михайлович
Семеніхін
Які будуть запитання, зауваження?
Артем Юрійович
Льовшин
Є процедурна пропозиція: на 17 жовтня призначити
Наталя
міжсесійні слухання і по пунктах 6,7,9,10 доповісти
Олександрівна
депутатам про виконання пунктів даного рішення.
Семеніхін
Про дату міжсесійного засідання буде повідомлено
Артем Юрійович
пізніше, щоб ніхто із заступників, начальників управлінь
не були десь у відрядженні. Ми узгодимо графік, щоб всім
було комфортно, але про дату поки що говорити не
будемо.
Тягній
Якщо буде такий температурний режим. Чи готові
Сергій
дошкільні, шкільні заклади, щоб їх запустити трішки
Миколайович
раніше?
Іноземцева
Так. Все 100% готово для цього.
Тетяна Григорівна
Семеніхін
Товариство! Ставлю на голосування даний проект
Артем Юрійович
рішення в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
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3.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення був розглянутий на засіданні
Тетяна Григорівна профільної комісії, в результаті обговорення виникла така
необхідність - доповнити дане рішення пунктом 6-6.8.
Окремі аркуші вам роздані із цими доповненнями, хочу
зазначити, що пункт 6.1, 6.2, 6.3 - це розробляється
землевпорядна документація на будинки, які щойно
зорганізувались і створили ОСББ на цьому засіданні
виконкому.
Далі
по
вул.Братів
Лузанів
для
обслуговування багатоквартирного житлового будинку
затверджується проект землеустрою. По вул.Клубній, 119
так само, для обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, по вул.Коновальця, 11 теж таке саме
питання і п.6.7 надається дозвіл для виготовлення проекту
землеустрою Романчуку по Європейській площі, 2/5 для
обслуговування цілого вбудованого приміщення цеху
запасних частин на умовах оренди. Прошу даний проект
підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні.
Дубовик
Рішення було розглянуто комісією, разом із зазначеними
Любов Іванівна
додатками підтримали і пропонуємо винести на розгляд
сесії та підтримати.
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
4.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам
господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні.
Дубовик
Комісія пропонує підтримати.
Любов Іванівна
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
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Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

5.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам
згідно з виготовленою землевпорядною документацією.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні.
Дубовик
Профільна комісія підтримує.
Любов Іванівна
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
6.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії
договорів оренди землі.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні.
Дубовик
Профільна комісія пропонує підтримати дане рішення.
Любов Іванівна
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
7.Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування
рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок».
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
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Іноземцева
Тетяна Григорівна
Семеніхін
Артем Юрійович
Дубовик
Любов Іванівна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні.
Пропонуємо депутатам підтримати даний проект рішення.
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

8.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні.
Дубовик
Комісія пропонує підтримати даний проект рішення.
Любов Іванівна
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
9.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачі її до державної власності.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданняїх
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропорзицій не надходило, прошу винести
на голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні.
Дубовик
Комісія пропонує підтримати даний проект рішення.
Любов Іванівна
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

прошу голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

11.Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на
2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7
скликання 9 сесія).
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається
Артем Юрійович
заступнику голови профільної постійної комісії Бібику
Віталію Володимировичу.
Бібик
Комісія підтримує дане рішення та просить поставити на
Віталій
голосування.
Володимирович
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
12.Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія).
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається
Артем Юрійович
заступнику голови профільної постійної комісії Бібику
Віталію Володимировичу.
Бібик Віталій
Комісія розглянула запропоноване питання, зауважень
Володимирович
немає, просить підтримати. Але звертаю увагу на
наступне. Вже після засідання комісії, а це було вчора, у
нас трапилася ситуація, яка пов’язана із подіями
техногенного впливу. Так відключення електроенергії на
вулиці Ватутіна, фактично паралізувала ряд навчальних
закладів і відповідні органи міської ради. У нас за цей час,
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Семеніхін Артем
Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

у зв’язку з тотальною інформатизацією, стали працювати
сервери і зовсім ніхто не зважає, що при їх роботі таке
відключення може зупинити ведення, як державних
реєстрів, як ведення телеконференцій так і роботу засобів
навігаційного зв’язку, який працює в місті і випадає весь
північ Сумської області при таких відключеннях. Тому
прохання до начальника відділу координації роботи
цивільного захисту якось врахувати, що у нас зараз не
один Укртелеком надає комунікаційні послуги, місто
може страждати від таких відключень, про які, взагалі,
потрібно попереджувати.
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

13.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житловокомунального господарства на 2015-2016 роки.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Максименку Олександру
Михайловичу.
Максименко
Питання розглядалося на профільній комісії, одноголосно
Олександр
прийняли винести на розгляд сесії.
Михайлович
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
14.Про погодження інвестиційної програми ДП «АВІАКОН» м.Конотоп
Сумської області на 2016 рік.
Семеніхін
Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Іноземцева
Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях
Тетяна Григорівна постійних комісій, на загальних зборах депутатів,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу винести на
голосування та підтримати.
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Семеніхін
Артем Юрійович
Максименко
Олександр
Михайлович
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Максименку Олександру
Михайловичу.
Питання розглядалося на профільній комісії, але ми не
прийняли ніякого рішення, хотіли заслухати директора
ДП "Авіакон" на загальних зборах. На загальних зборах
він був присутній, доповідав, все стало зрозуміло, прошу
підтримати.
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

15.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення
на 2013-2016 роки.
Семеніхін
Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий
Артем Юрійович
справами виконкому.
Яроцький
Даний проект рішення було розглянуто на засіданні
Венедикт Ідрисович профільної комісії, на засіданнях постійних комісій, на
загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не
надходило, прошу підтримати та винести на голосування
проект рішення з даного питання.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Гричановський
Комісія просить підтримати.
Анатолій
Миколайович
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
16.Про надання матеріальної допомоги.
Семеніхін
Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий
Артем Юрійович
справами виконкому.
Яроцький
Даний проект рішення було розглянуто на засіданні
Венедикт Ідрисович профільної комісії, на засіданнях постійних комісій, на
загальних зборах депутатів. В рішенні була сума 63 тис.
400 грн., але у зв’язку із чисельними зверненнями
громадян ця сума збільшилась на 110 тис. 500 грн. і
становить 173 тис. 900 грн. Зараз також надійшли заяви,
яка буде сума поки що невідомо, прошу врахувати і ці
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Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
Семеніхін
Артем Юрійович

Дубовик
Любов Іванівна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

заяви.
Обговорення питання депутатами щодо включення
додаткових заяв до проекту рішення.
Товариство! Ставлю на голосування даний проект
рішення за основу, прошу голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ.
Дав доручення оргвідділу зібрати заяви від депутатів про
надання матеріальної допомоги з метою визначення
остаточної суми коштів.
Товариство! Ставлю на голосування поправку: включити
до проекту рішення заяви, які надійшли на ім’я депутатів
міської ради і були передані депутатами міської ради в
управління соціального захисту під час сесії. Редакційна
комісія, прошу вас зачитати поправку.
Доповнити проект рішення: включити до проекту рішення
заяви депутатів про надання матеріальної допомоги, що
надійшли 29.09.2016 до 11.30 під час сесії.
Товариство! Ставлю на голосування дане доповнення,
прошу голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ.
Товариство! Ставлю на голосування даний проект
рішення в цілому, прошу голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

17.Про затвердження положення про архівний відділ міської ради.
Семеніхін
Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий
Артем Юрійович
справами виконкому.
Яроцький
Даний проект рішення було розглянуто на засіданні
Венедикт Ідрисович профільної комісії, на засіданнях постійних комісій, на
загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не
надходило, прошу підтримати та винести на голосування
проект рішення з даного питання.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається
Артем Юрійович
заступнику голови профільної постійної комісії Бібику
Віталію Володимировичу.
Бібик
Комісія розглядала зазначене питання, звертає увагу, що
Віталій
це лише редакційна правка у зв’язку зі змінами в
Володимирович
законодавстві і пропонує прийняти.
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

18.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про
структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету,
відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, виконкому,
самостійних відділів, управлінь міської ради».
Семеніхін
Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий
Артем Юрійович
справами виконкому.
Яроцький
Даний проект рішення було розглянуто на засіданні
Венедикт Ідрисович профільної комісії, на засіданнях постійних комісій, на
загальних зборах депутатів, на всі пропозиції, запитання
були надані відповіді, прошу підтримати проект рішення з
даного питання.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається
Артем Юрійович
заступнику голови профільної постійної комісії Бібику
Віталію Володимировичу.
Бібик
Комісія розглядала зазначена питання, звертає увагу, що
Віталій
суттєво зростає, у зв’язку з реформами пов’язаними з
Володимирович
децентралізацією, обсяг виконаних робіт і пропонує
підтримати це рішення в межах фонду заробітної плати.
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
19.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності
на 2016 рік.
Семеніхін
Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий
Артем Юрійович
справами виконкому.
Яроцький
Даний проект рішення було розглянуто на засіданні
Венедикт Ідрисович профільної комісії, на засіданнях постійних комісій, на
загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не
надходило, прошу підтримати проект рішення з даного
питання.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Гричановський
Комісія просить підтримати дане рішення.
Анатолій
Миколайович
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

20.Про затвердження Статуту КЗ «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова».
Семеніхін
Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий
Артем Юрійович
справами виконкому.
Яроцький
Даний проект рішення було розглянуто на засіданні
Венедикт Ідрисович профільної комісії, на засіданнях постійних комісій, на
загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не
надходило, прошу підтримати проект рішення з даного
питання.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Гричановський
Комісія просить підтримати дане рішення.
Анатолій
Миколайович
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
21.Про внесення змін до Положення з проведення конкурсного добору на
посаду керівника комунального закладу культури міста Конотоп.
Семеніхін
Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської
Артем Юрійович
ради.
Багрянцева
Дане питання обговорювалося на постійних комісіях, на
Олена Юріївна
загальних зборах депутатів, запитань не виникало, прошу
підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Гричановський
Комісія просить підтримати.
Анатолій
Миколайович
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
22.Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та
святкових заходів в місті на 2016 рік.
Семеніхін
Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської
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Артем Юрійович
Багрянцева
Олена Юріївна
Семеніхін
Артем Юрійович
Гричановський
Анатолій
Миколайович
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ради.
Дане питання обговорювалося на постійних комісіях, на
загальних зборах депутатів, запитань не виникало, прошу
підтримати.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Комісія просить підтримати даний проект рішення.
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

23.Про затвердження статуту комунального підприємства «Центр
незалежних експертиз» в новій редакції.
Семеніхін
Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Степанченко
Даний проект рішення розглядався на профільній
Ігор Олегович
депутатській комісії, на загальних зборах депутатів,
даним проектом рішення ми вносимо зміни в статут в
плані зміни самої фактичної адреси, прошу підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні.
Пащенко
Питання розглядалося на комісії, зауважень та пропозицій
Інна Олексіївна
не було, просимо підтримати.
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
24.Про затвердження проектів документів для погодження Міністерством
фінансів України обсягу та умов надання місцевої гарантії.
Семеніхін
Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Степанченко
Даний проект рішення розглядався на профільній
Ігор Олегович
депутатській комісії, на загальних зборах депутатів,
бачення депутатів було про підтримку даного проекту
рішення лише з одним зауваженням, щоб був присутній
директор КП "Теплогарант". Він сьогодні присутній,
прошу підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
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Артем Юрійович
Льовшин
Наталя
Олександрівна
Огрохін
Іван Миколайович

Семеніхін
Артем Юрійович

профільної
постійної
комісії
Льовшин
Наталі
Олександрівні.
Дане рішення розглядалося на комісії, прошу підтримати.
Артем Юрійович! Ми отримали дорожню карту, проект
модернізації, потім одержання погодження, укладання
відповідних угод із НЕФКО, здійснення реєстрації
кредитного договору, реалізація проекту. Скажіть будь
ласка, як юридично оформлена ця дорожня карта? Тому
що тут немає жодного підпису і невідомо, як воно буде
юридично виконуватися. Тому, якщо є розпорядження, то
це одна тема. Якщо немає, то прохання затвердити і
додати пункт, що дорожню карту затвердити і
відповідальні від міської ради ті люди, які затверджені в
дорожній карті.
Ставлю даний проект рішення на голосування за основу,
прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ.

Дубовик Любов
Іванівна

Зачитала поправку, яку озвучив Огрохін І.М.: доповнити
рішення п.4 - затвердити дорожню карту. п.5 - це пункт 4
проекту рішення.
Товариство! Ставлю на голосування дане доповнення,
прошу голосувати.
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ.
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому,
прошу голосувати.
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

25.Про затвердження порядку використання коштів міського бюджету на
виконання виборчих програм і доручень виборців.
Семеніхін
Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Степанченко
Даний проект рішення обговорювався жваво і
Ігор Олегович
конструктивно, як на депутатських комісіях, на загальних
зборах так і на міжсесійних зустрічах. Тому було
напрацьовано певний перелік правок та змін. З пункту 2.3
по пункт 2.5 наступні зміни:
Пункт 2.3.: В разі виділення коштів за зверненнями
фізичних осіб, щодо надання матеріальної допомоги, до
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Семеніхін Артем
Юрійович

доручення міського голови, заяви депутата додається
звернення відповідної фізичної особи та документ, що
підтверджує скрутне матеріальне становище. Матеріальна
допомога надається заявнику один раз на рік у розмірі до
50 відсотків встановленого законом прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на
момент звернення) після проведення, за необхідністю,
головним розпорядником обстеження матеріальнопобутових умов проживання на підставі відповідного
акту.
Пункт 2.4.: У випадку виникнення непередбачуваних та
надзвичайних
обставин,
необхідність
проведення
складного і дорогого лікування тощо за умови не надання
підтверджуючих документів може бути надана
матеріальна допомога мешканцям міста, що перевищує
розмір визначений в п.2.3. цього порядку без урахування
адміністративних меж виборчих округів.
Пункт 2.5.: Кошти використовуються відповідно до
звернень виборців, тільки в межах виборчого округу за
яким закріплений депутат та за яким обирався за
виключенням
комунальних
закладів
загального
користування, тобто заклади культури, охорони здоров’я,
спорту, позашкільні заклади освіти. По загальноосвітнім
та дошкільним закладам освіти виходячи з переважного
відвідування дітей виборців округу. Прошу підтримати.
Товариство! Як вам пункт 2.5? Я пропоную прибрати його
взагалі. По пункту 2.3., що мені не подобається "документи, що підтверджують скрутне матеріальне
становище". А якщо це такий випадок, як у Тягнія С.М.
на окрузі - спортзал? У мене пропозиція прибрати з
пункту 2.3. "документи, що підтверджують скрутне
матеріальне становище".
Обговорення цього питання серед депутатів.
Матеріальна допомога надається заявнику 1 раз на рік у
розмірі 50% встановленого законом прожиткового
мінімуму для осіб і поставити крапку.
Ні, так не можна. Мікрофон Кошевецькій В.П.

Тягній
Сергій
Миколайович
Семеніхін
Артем Юрійович
Кошевецька
Шановні депутати! Це назва повна мінімуму, тобто
Валентина Павлівна мінімуми бувають різні, бувають для непрацездатних
осіб, тобто це закінчення фрази, не звертайте уваги на
"непрацездатні", це так називається прожитковий мінімум
для осіб, які втратили працездатність. Розумієте? Зараз він
становить 1300 грн.
Обговорення питання серед депутатів щодо обмеження
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Дубовик
Любов Іванівна
Семеніхін
Артем Юрійович

Льовшин
Наталя
Олександрівна

Дубовик
Любов Іванівна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович

надання матеріальної допомоги виборчими округами.
Ми ніякі округи не обмежуємо. Дитячі садочки
залишаються, школи залишаються, поза освітні заклади
залишаються, медицина залишається. А якщо, дійсно,
хвороба, яка потребує великих затрат, то це вказано.
Яка думка залу? Іван Миколайович каже виключити 2.3,
2.5. А в мене є пропозиція. Вдивіться, такий приклад, є
дитячий майданчик. У кого він на балансі стоїть? Ні в
кого. Він не існує, а його потрібно десь зробити або
хокейна коробка, яка невідома на якому балансі буде,
треба виділити гроші, депутати хочуть залучитися до
будівництва цієї коробки. Ця коробка знаходиться тільки
у одного на окрузі, а хочуть допомогти всі...Товариство,
пропоную викласти в наступній редакції: "В разі
виділення коштів за зверненнями фізичних осіб, щодо
надання матеріальної допомоги, до доручення міського
голови, заяви депутата додається звернення відповідної
фізичної особи."
Обговорення цього питання депутатами.
Давайте розглянемо пропозиції: перша, щоб прийняти, як
є, а друга пропозиція "додається звернення відповідної
фізичної особи.", просто прибрати все і залишити
"додається звернення відповідної фізичної особи.".
Я заперечую проти того, щоб прибрати документи, що
підтверджують скрутне матеріальне становище, тому що
саме через ці документи ми і прийшли до того, що нам
треба щось змінювати. Вчора півдня працював начальник
фінансового управління, юристи із складу депутатів над
цими змінами. Взагалі, від початку, пропозиція
бюджетної комісії була зняти це питання з розгляду і
перенести на додаткове обговорення в комісіях. Але
радник міського голови і начальник фінансового
управління наголошували, що треба робити щось і
терміново. Тому давайте приймати в тій редакції, яка була
напрацьовано вчора на додатковій нараді, або переносити
на наступну сесію, щоб врахувати всі зміни. Але, як на
мене, тут все правильно, все чітко прописано.
Запропонувала затвердити, а на наступній сесії, при
необхідності, вести зміни.
Товариство! Ставлю на голосування даний проект
рішення за основу, прошу голосувати.
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 3.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ.
Обговорення поправок серед депутатів.
Запропонував виключити п.2.5 і з п.2.3 виключити
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підтверджуючі документи.
Огрохін
Озвучую за що будемо голосувати. Пункт 2.3.: звернення
Іван Миколайович відповідної фізичної особи і крапка. Пункт 2.4.:
матеріальна допомога після слів на момент звернення,
крапка. Пункт 2.5 прибрати взагалі.
Семеніхін
Ставлю на голосування поправку, яку зачитав Огрохін
Артем Юрійович І.М.
Депутати запропонували, щоб Огрохін І.М. ще раз озвучив
поправку
Огрохін Іван
Пункт 2.3.: читаємо так, як є і звернення відповідної
Миколайович
фізичної особи, і крапка. Пункт 2.4.: матеріальна
допомога закінчується на момент звернення, крапка.
Пункт 2.5 прибрати взагалі.
Семеніхін
Ставлю на голосування поправку, яку зачитав Огрохін
Артем Юрійович І.М., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 3.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ.
Семеніхін
Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу
Артем Юрійович голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 4.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
26.Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Семеніхін
Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Степанченко
Даний проект рішення розглядався в депутатських
Ігор Олегович
комісіях, на загальних зборах депутатів, на профільній
комісії були певні запитання, роз’яснення на які були
надані в ході самої комісії. Також до даного проекту
рішення є доповнення, у вас вони є, я зараз їх зачитаю:
Відділу освіти Конотопської міської ради перенесено
планові призначення в сумі 37,7 тис. грн. з капітальних на
поточні в межах КФК 070201 "Загальноосвітні школи"
для придбання матеріалів з поточного ремонту СШ №12.
73,2 тис. грн. перенесено з капітальних на поточні в
межах КФК 070804 "Централізовані бухгалтерії" для
придбання комп'ютерної техніки.
Виходячи з фактичного виконання спеціального фонду
міського бюджету в частині показників цільового фонду
та враховуючи прогнозні прорахунки надходжень коштів
до кінця року, збільшено відповідно дохідну та видаткову
частину на суму 25,0 тис. грн.
Третій пункт - це депутатські кошти, які були спрямовані
вами сьогодні до 12 години дня, я думаю у відповідності
до цього ви приймете рішення.
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Кирій
Олександр
Вікторович
Семеніхін
Артем Юрійович
Льовшин
Наталя
Олександрівна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Прошу підтримати даний проект рішення.
Попрохав доповнити рішення, щоб із депутатського
фонду перерахувати 7,5 тис.грн. на ДЮСШ.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної
постійної
комісії
Льовшин
Наталі
Олександрівні.
Рішення розглядалося на комісії, зауваження були,
запитання були, роз’яснення надані, прошу підтримати.
Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу
голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ.
Ставлю на голосування доповнення, яке зачитав
Степанченко І.О. та доповнення, яке дав депутат міської
ради Кирій О.В., прошу голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ.
Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

27.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про
затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на
2016 рік» (7 скликання 3 сесія).
Семеніхін
Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник
Артем Юрійович
міського голови.
Степанченко
Даний проект рішення обговорювався в депутатських
Ігор Олегович
комісіях, на загальних зборах, пропозицій та зауважень не
було. Даним проектом рішення ми приводимо у
відповідність ті рішення, які сьогодні вже були прийняті в
програму соціально-економічного розвитку. Прошу
підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної
постійної
комісії
Льовшин
Наталі
Олександрівні.
Льовшин
Просимо підтримати.
Наталя
Олександрівна
Семеніхін
Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.

26

ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.

10.Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна.
Семеніхін
Мова йде про 163,3 квадратних метри будівлі, яка
Артем Юрійович
розташована за адресою: вулиця Успенсько-Троїцька,
72/20 з метою розміщення громадської організації
строком на 1 рік. Пункт 2. При укладанні договору
позички (безоплатного користування) майна у розділі
права та обов’язки сторін зобов’язати користувача
повернути
позичкодавцю
нежитлове
приміщення
протягом 3 календарних днів у разі виникнення у
Конотопської міської ради необхідності використання
майна для розміщення об’єктів господарювання.
Я пропоную тут додати "при укладанні договору позички
(безоплатного користування) майна у розділі права та
обов’язки сторін зобов’язати користувача повернути
позичкодавцю нежитлове приміщення або його частину за
необхідністю". Треба проговорити про частину
приміщення, бо є кілька юридичних осіб, які заявили про
свої наміри взяти в оренду ціле приміщення або його
частину на платній основі. Ми з громадською
організацією проговорили, вони готові, при необхідності,
дати частину приміщення для того, щоб там розмістити
якусь комерційну організацію чи структуру, звичайно за
погодженням, щоб не більше половини. Як нам правильно
це прописати? Потрібно буде змінювати площу надану в
позичку орендованого приміщення. Якщо буде відомо,
яка буде необхідна площа, то це можливо.
Самусь
Потрібно буде змінювати площу надану в позичку
Анна Іванівна
орендованого приміщення. Якщо буде відомо, яка буде
необхідна площа, то це можливо.
Тягній
Я так розумію, що предметом договору у нас буде
Сергій
надання в безоплатне користування приміщень. Але в
Миколайович
даному договорі є ще і істотні умови договору - це сама
площа або об’єкт. Про це необхідно визначатися в
нашому рішенні. Якщо ми зараз зазначаємо, що об’єкт
такий то в цілому, або площею такою, то цей договір буде
нікчемний.
Дубовик
У разі такого випадку, то будуть внесені всі пункти, які є
Любов Іванівна
істотними умовами, буде зроблена додаткова угода і в тій
додатковій угоді буде змінений такий то пункт і
викладений в новій редакції. Ми можемо дописати те, що
Ви сказали (міський голова) і достатньо цього.
Обговорення цієї поправки. Виступили: Дубовик Л.І.,
Самусь А.І., Тягній С.М., Семеніхін А.Ю.
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Ведмідь
Юрій Павлович

Виступив з проханням надання цього приміщення саме на
цій сесії, бо там необхідно виконати ряд робіт з
підготовки до зими тощо.
Обговорення рішення. Виступив Семеніхін А.Ю., Ведмідь
Ю.П., Дубовик Л.І.
Семеніхін
Товариство! Ставлю на голосування даний проект
Артем Юрійович
рішення за основу, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ.
Семеніхін
Запропонував викласти п2. в наступній редакції: "При
Артем Юрійович
укладанні договору позички (безоплатного користування)
майна у розділі права та обов’язки сторін зобов’язати
користувача
повернути
позичкодавцю
нежитлове
приміщення або його частину".
Огрохін
Повідомив, що першим пунктом надається приміщення, а
Іван Миколайович другий пункт – це вже сам договір в який влазити не
потрібно.
Сизон
Запропонувала взагалі виключити пункт 2.
Тетяна Анатоліївна
Семеніхін
Згоден. Пункт 2 виключаємо, а умови пропишемо в
Артем Юрійович
договорі.
Ставлю на голосування поправку, щоб виключити пункт
2, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ.
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
Багрянцева
Олена Юріївна
Семеніхін
Артем Юрійович

Міський голова

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.
Слово надається секретарю міської ради.
Повідомила про передплату газети "Конотопський край".
Шановні депутати! В кого є зауваження щодо ведення
сесії? Зауважень немає.
В кого будуть повідомлення чи заяви? Немає.
Всі питання, винесені на розгляд сімнадцятої сесії,
вирішені. На цьому сесія оголошується закритою.
Виконується Державний Гімн України.

А.Ю.Семеніхін

