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ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол позачергової тринадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання 

 

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

скликання 11 сесія) «Про продовження терміну дії «Міської 

Програми соціального захисту пільгових категорій населення 

м.Конотоп на І квартал 2016 року» 

 

3.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 30 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бейгул Ігор Станіславович 

3.  Бібик Віталій Володимирович 

4.  Гланц Віталій Аркадійович 

5.  Гричановський Анатолій Миколайович 

6.  Гужва Сергій Вікторович 

7.  Демеха Наталія Іванівна 

8.  Євсейчик Сергій Леонідович 

9.  Завгородній Сергій Іванович 

10.  Клименко Іван Григорович 

11.  Кондратьєв Євген Олексійович 

12.  Кирій Олександр Вікторович 

13.  Кравченко Дмитро Миколайович 

14.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

15.  Льовшин Наталя Олександрівна 

16.  Максименко Олександр Михайлович 

17.  Марченко Юрій Миколайович 

18.  Могиленко Павло Арвитович 

19.  Назаренко Ігор Михайлович 

20.  Огрохін Іван Миколайович 

21.  Омельченко Тарас Павлович 

22.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

23.  Пащенко Інна Олексіївна 

24.  Позовний Олександр Миколайович 

25.  Поляков Анатолій Миколайович 

26.  Романенко Наталія Андріївна 

27.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

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.  Білоус Інна Василівна 

2.  Дубовик Любов Іванівна 

3.  Сахно Олександр Олександрович 

4.  Талала Сергій  Миколайович 

5.  Толордава Леван Гівієвич 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Беспала 

Ольга Віталіївна 

начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

2.  Биркун 

Микола Борисович 

депутат Сумської обласної ради 

3.  Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

4.  Дубина 

Юрій Григорович 

старший співробітник Конотопського 

відділу управління служби безпеки 

України по Сумській області 

5.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна  

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

6.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

7.  Кузько 

Сергій Миколайович 

депутат Сумської обласної ради 

8.  Нестеренко 

Тамара Іванівна 

перший заступник начальника 

Конотопської ОДПІ                       

9.  Нештенко 

Олексій Анатолійович 

начальниа Конотопського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

в Сумській області 

10.  Павлюченко 

Григорій Павлович 

начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

11.  Панченко 

Інна Анатоліївна 

завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

12.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

13.  Сердюк 

Олена Борисівна 

депутат Сумської обласної ради 

14.  Степанченко 

Ігор Олегович  

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

15.  Удовиченко 

Роман Анатолійович 

заступник керівника Конотопської 

місцевої прокуратури                       

16.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

17.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

18.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та громадськості 

м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 13 сесії міської ради 7 скликання 

 

13 червня 2016 року 

№ Назва рішення 

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

скликання 11 сесія) «Про продовження терміну дії «Міської 

Програми соціального захисту пільгових категорій населення 

м.Конотоп на І квартал 2016 року» 

Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

 

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

позачергової 13 сесії міської ради 7 скликання 
 

13 червня 2016 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей - до 20 хвилин 

3.  Для співдоповідей - до 10 хвилин 

4.  Для заключного слова - до 3 хвилин 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного - до 3 хвилин 

6.  Для обговорення одного питання - до 15 хвилин 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

- до 15 хвилин 

 

Секретаріат сесії: 

Бейгул Ігор Станіславович, голова секретаріату; 

Бібик Віталій Володимирович; 

Позовний Олександр Михайлович. 

 

Редакційна комісія: 

Льовшин Наталя Олександрівна, голова редакційної комісії; 

Гричановський Анатолій Миколайович. 
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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 30. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу позачергової 13 сесії.  

Хто за те,  щоб позачергову 13 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    31. 

Сесія оголошується відкритою. 

 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

На сесії присутні: 

Депутати Сумської обласної ради Биркун Микола Борисович, Сердюк 

Олена Борисівна, Кузько Сергій Миколайович, заступник керівника 

Конотопської місцевої прокуратури Удовиченко Роман Анатолійович,  

старший співробітник Конотопського відділу управління СБУ Дубина Юрій 

Григорович, начальник Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області Нештенко Олексій Анатолійович, 

перший заступник начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській 

області Нестеренко Тамара Іванівна, учасники антитерористичної операції 

на сході України, члени виконавчого комітету міської ради, представники 

засобів масової інформації, політичних партій, громадських організацій та 

громадськості. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

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: 

Бейгула Ігоря Станіславовича; 

Бібика Віталія Володимировича; 

Позовного Олександра Михайловича. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 
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Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Бейгула Ігоря Станіславовича; 

Бібика Віталія Володимировича; 

Позовного Олександра Михайловича. 

Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Льовшин Наталю Олександрівну; 

Гричановського Анатолія Миколайовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Льовшин Наталю Олександрівну; 

Гричановського Анатолія Миколайовича. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Бейгула Ігоря Станіславовича. 

 Головою редакційної комісії обрано Льовшин Наталю Олександрівну. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Підійшов депутат Гланц В.А. (в залі 31 депутат) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

позачергової 13 сесії. Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень 

вам роздані. 

 

Омельченко Т.П.:  

Артем Юрійович! Ми відкрили сесію, давайте тепер перейдемо у вірне, 

з юридичної точки зору законодавче русло. Пропозиції я прочитав за 10 

хвилин до початку сесії. У мене є питання: про те, що буде позачергова сесія 

було відомо в п’ятницю. Чому ніякої належної організації сесії не було 

проведено? Чому не відбулися засідання бюджетної і транспортної комісії? 

Я, і як більшість депутатів був впевнений, що існує деяка узгодженість 

між учасниками АТО і перевізниками, і головне є позиція міського голови, і 

влади, для того, щоб вони могли  їздити по пільгам. Зараз ми дізнаємося із 
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ЗМІ, що на сьогоднішній день узгодженої позиції не існує. Чому виникла 

така ситуація? Що ми будемо робити? Хто відповість за це? Чому ми не 

можемо це вирішувати в робочому порядку? Чому потрібно було, щоб хлопці 

йшли під стіни міської ради? І хотілося б почути всі сторони – учасники 

АТО, перевізники, управління економіки і соціального захисту. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово з першого запитання надається Яременко Наталії Анатоліївні. 

 

Яременко Н.А.: 

Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії було 

підписано в п’ятниці, наприкінці робочого дня, з 15.00 до 16.00. На той 

момент рішень ще не було, рішення готувалися у вихідні дні, на протязі 

неділі і вони до оргвідділу були надані тільки перед сесією. Фізичної 

можливості, щоб заздалегідь роздати депутатами матеріали сесії не було.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Тарас Павлович! Ви були присутні під час нашого спілкування з 

представниками учасників АТО, представниками перевізників, я звертався до 

Вас з приводу Вашої думки, Вашого бачення і Ви сиділи особисто мовчки.  

Все, що зараз відбулося – це питання не до мене, це питання не до 

учасників АТО, це питання не до перевізників, це питання не до 

депутатського складу, а це питання до лідера Вашої політичної сили 

«Солідарність», який ветував Закон, який прийняла Верховна Рада України  

про компенсацію пільгових перевезень перевізникам і Вам, як нікому 

іншому, представнику провладної політичної сили, відомі ці факти і Ви зараз 

намагаєтеся задурити голову простим хлопцям, Ви намагаєтеся виступити 

перед камерою, попіаритися. У нас була домовленість попередня, ми 

працювали над цим, ми думали як це краще зробити і зберегти наш бюджет. І 

Ви знаєте, що саме лідер вашої політичної сили, наш Президент, заветував 

цей Закон. Ви зараз замість того, щоб вибачитися перед хлопцями, які сидять 

позаду, за Президента, замість того, щоб вибачитися перед депутатським 

корпусом і переді мною, Ви зараз встаєте і починаєте брудний піар. 

Я цілком розумію, що це питання потрібно вирішити і ми планували 

його вирішити в робочому порядку 30 числа. Оскільки, в п’ятницю зібралися 

хлопці, я розумію і перевізників, тому що вони теж не можуть працювати у 

збитках, абсолютно розумію АТОшників, бо за що сиділи в окопах, я 

абсолютно всіх розумію, але ми мали це питання вирішити в робочому 

порядку і не наша це вина, що сталося так в суспільстві.  

 

Омельченко Т.П.: 

По перше, ми були присутні, як і багато депутатів, на Вашій зустрічі 

протягом 7-10 хвилин. Це перше. Друге. Коли у нас доходить до вирішення 

якихось проблем, які можна вирішити в робочому режимі, то у нас 



 

 

9 

 

піднімаються політичні питання. Я казав тільки про те, що це повинно бути 

вирішено і чому це не було вирішено до теперішнього часу. 

 

Огрохін І.М.: 

Я хотів би нагадати, що те, що ми зібралися, то це в межах 

законодавства. Ті посади, які сьогодні займаєте Ви, займаємо ми, вони 

повинні вирішувати ці питання, а на створювати напругу. На період 

повноважень, коли не можуть прийняти депутати рішень, це 1 раз у місяць, є 

виконавчий комітет, є заступники, які повинні розглядати питання, готувати і 

пропонувати. Цей виконавчий комітет, який тут присутній - це робочі органи 

і тому я хотів би продовжити зауваження, яке сказав Тарас Павлович про 

порушення Регламенту і те, що сказав оргвідділ, то вони не в межах Закону 

відповіли, вони не дали відповідь, що ми будемо робити і як ми будемо 

голосувати. Це і розгляд по комісіям, і все інше. І саме головне, де дискусія, 

де ті питання, які сьогодні підняли учасники АТО, ви їх записали і 

виконавчий комітет повинен надати пропозиції, як ми будемо ці питання 

вирішувати. І останнє. Давайте ми забудемо, які партії в Києві, в області, хто 

їх очолює, а давайте про місто Конотоп. Є 600 людей, які займаються тими 

справами, які сьогодні робляться не по їхній вині і не по нашій, і давайте ці 

питання вирішувати спокійно. Головне, я не побачив в грошах ціну цього 

питання. Скільки це коштує? І прохання до Вас особисто. Якщо ми тут 

зібралися, якщо не напрацьовані варіанти, то давайте зберемося, почуємо 

один одного, напрацюємо і потім будемо приймати рішення. 

 

Кирій О.В.: 

Артем Юрійович! Я дам відповіді на Ваші зауваження Тарасу 

Павловичу та інше. Перший раз ми зібралися у Вашому кабінеті, коли були 

присутніми я, Ви, члени виконкому, Геннадій, який представляє цивільний 

корпус «Азов» і учасники АТО. Це було ще місяць тому. Тоді ми дали слово 

АТОшникам, що ми до 1 червня возимо їх безкоштовно, а після 1 червня 

міська рада повинна була винести якесь рішення. Я чекав, що на останній 

сесії, яка була у травні, це питання буде підняте, тому що перша розмова 

була у Вашому кабінеті ще місяць тому. За цей час нічого не було зроблено і 

на травневій сесії це питання не піднімалося. Хоча це питання повинно було 

підніматися, розглядатися в профільних комісіях, цього зроблено не було.  

Зараз, до першого червня, ми, як перевізники, дотримали свого слова, 

виконком, який Ви очолюєте і міська рада, яка повинна була це рішення 

приймати, нічого не зробив. Це не вина депутатів і не вина перевізників. Час 

втратили Ви і тому на сьогоднішній день, що Ви кажете, що хтось винен, то я 

підтримує слова Івана Миколайовича, що не потрібно чіпати партії, це 

стосується лише Вас. Давайте займатися роботою, не потрібно піднімати 

політичні гасла, а роботу упустили Ви, більше ніхто. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Абсолютно з Вами незгоден. Що стосується роботи, що стосується 

компенсації за пільгові перевезення, то ця робота велася і перше, що ми 

проговорили, і з вами радилися, і на депутатських комісіях проходили це все, 

і ви депутати за це голосували, це те, що компенсувати проїзд 50%. Мова 

йшла про те, що зараз ми за рахунок цього вивчаємо скільки перевізники 

мають давати квитків, про це говорилося, квитки перевізники не дають, хоча 

б по цим пільговим місцям, не дають, обліковувати фактично нічого 

неможливо і все іде незрозуміло за якими формами, незрозуміло за якими 

обліками. Розумієте?  

Тоді мова йшла, згадайте всі хто ту присутній, що закінчиться 

обстеження пасажиропотоків, зараз я надам слово голові транспортної 

комісії, вона проінформує нас про це все, закінчення обстеження 

пасажиропотоків і тоді ми виходимо на 0, не на 1,5 грн., а на 0. Щоб дійсно 

знати скільки їздить пенсіонерів, скільки їздить учасників АТО, скільки 

їздить пільговиків. Ось про це йшла мова. 

Зараз я надаю слово Інні Пащенко, голові транспортної комісії міської 

ради. 

 

Пащенко І.О.: 

Шановні депутати! Я, як і ви, дізналася про цю сесії в п’ятницю в 

останній час і до неї готова так само, як і ви. Ці питання, які виникають у нас 

по транспорту, їх виникає дуже багато. Багато нарікань і з боку людей, і з 

боку перевізників, і про те, що це потрібно якось утрясти, і про те, щоб це 

було вигідно і нормально користуватись транспортом нашим мешканцям, і 

нормально, і зручно працювати нашим перевізникам. Я думаю, що консенсус 

ми можемо знайти і ми повинні його знайти. 

Перше, що я домагалася - це щоб у нас був якийсь документ, науково 

обґрунтований, починаючи з якого ми могли б повернутися і до схеми 

стосунків у нашому місці, і до того, щоб у нас були на всіх зупинках 

розклади, щоб у нас було нормальне обслуговування пасажирів, для того, 

щоб ми взагалі могли про щось говорити нам потрібно було це і ми робили 

це. Ви знаєте, що це було не легко, кошти були виділені дуже замалі – 70 

тис.грн., ми в ці кошти намагалися втиснутися, знайшли університет, який 

цим займається і ви знаєте, що було проведено обстеження 2 дні – один день 

у будні і один день у вихідний. На сьогодні іде обробка даних і вже 

найближчим часом ми отримаємо напрацьований документ згідно якого ми 

раз і назавжди зможемо поставити крапку у тому, як мають рухатися 

маршрути, які це будуть маршрути і в цьому потрібно навести лад, щоб у нас 

було, як у всьому цивілізованому світі - оголошувалися зупинки, надавалися 

квитки, були розклади і так далі.  

Також, на мою думку, якщо є Закон згідно якого люди мають отримати 

пільги, то державі і нам потрібно людям ці пільги надати. Тут ми повинні не 

допустити нацькування одних учасників бойових дій на інших. Я вважаю, що 

перед Законом всі рівні, як учасники АТО, як учасники ВВв, як чорнобильці, 



 

 

11 

 

як і афганці. Тобто ці категорії людей, яких у нас, я думаю, не так багато. 

Якщо порахувати всіх пільговиків – це багатодітні родини, діти сироти і так 

далі, тобто ті, які згідно Закону мають пільги. Інша стаття, згідно Постанови, 

то у нас мають пільги ще і пенсіонери, і це найбільша категорія пільгових 

перевезень. Я думаю, що тут те, що ми прийняли рішення по 1,5 грн., на 

половину, воно сьогодні задовольняє і пенсіонерів і все місто.  

Як вирішити питання щодо пільговиків? Я думаю, що дійсно, це 

причина всіх наших бід, вони йдуть, в принципі, з центру, через те, що ми 

одним Законом даємо пільги, а іншим ми ветуємо надання цих пільг. І ви 

знаєте, що сьогодні на місцевий бюджет, начебто децентралізація, начебто 

воно привести до того, що у нас наповнення бюджету буде більше, але 

виявилося, що в нашому місті, через те, що відсутня промисловість, у нас не 

набагато збільшився наш бюджет. І через те, що з центру зараз навалилося на 

міський бюджет – це і медицина, і освіта, і пільгові перевезення, і 

профтехосвіта, це дуже важкий тягар і нам депутатському корпусу дуже 

важко визначитися, що робити далі і як закрити всі діри.  

Через те я прошу вас усіх не накаляти пристрасті, а просто домовитися, 

поговорити, щоб ми почули думку кожного, всіх депутатів і дійшли згоди. 

Але на мою думку всі пільговики, згідно Закону, мають право на пільги – це 

учасники всіх бойових дій, інваліди, чорнобильці, афганці. Це ті, що в першу 

чергу мають отримати пільги. Щодо пенсіонерів, то я говорила про їхню 

думку, вони згодні на те, щоб платити половину від проїзду. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Я з глибокою повагою ставлюся до всіх присутніх і з 

глибокою повагою ставлюся до кожного депутата окремо. Але я прошу 

журналістів, присутніх тут громадських активістів, хлопців, які у формі 

звернути увагу на те хто виступав з критикою. Це два кандидати у мери, які 

програли і представник перевізників.  

А тепер дивіться. Я хочу просто нагадати повторно, те що сказала Інна, 

я сказав перед цим – щоб ми зараз дали 50% компенсації пільговим 

перевезенням для того, щоб не створювати соціальну напругу в суспільстві 

поки не буде визначено дійсно формулу за якою треба здійснювати 

компенсацію пільгових перевезень. Раніше кошти перераховувалися в 

державний бюджет на перевізників, ми цим ніколи не займалися і зараз для 

того, щоб це питання вирішити, нам треба вирішити його правильно, нам 

треба вивчити пасажиропотоки, вони практично вже на завершальному етапі. 

У нас із  з Омельченком Т.П., і з Огрохіним І.М., і з Кирієм О.В. однакова 

думка і однакове бажання, і тут немає різниці хто кандидат, хто не кандидат, 

хто перевізник і хто не перевізник. Однозначно всі хлопці, які були на 

фронті, чорнобильці і решта пільгових категорій повинні отримати цю 

пільгу. Якщо держава не може виконати цю функцію, то доведеться нам 

робити це. 

Окрім того, що ми почали отримувати додаткові надходження, то ми 

отримали і додаткові видатки. Одна тільки професійно-технічна освіта дала 
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навантаження на наш бюджет 24 млн.грн. Добре, що зараз там дає якусь 

частину область. Але якщо б область цього не дала, то сенсу у наших зборах 

не було б, бо коштів не було б. Розумієте?  

 

Середа Геннадій В’ячеславович (представник цивільного корпусу 

«Азов»).: 

Добрий день депутати, учасники АТО, присутні на сесії, жителі міста! 

Мене звати Геннадій В’ячеславович, я представляю цивільний корпус 

«Азов». Сам я є також учасник АТО, пішов воювати в 2014 році 

добровольцем, призваний не був, а пішов сам. Наша організація першою 

відреагувала коли вийшов конфлікт між перевізниками і міською радою. Те, 

що я слухаю зараз,  насправді, кожен із депутатів встає і розповідає який він 

гарний. Я не хочу слухати і хлопці не хочуть слухати, яка фракція більш  

впливова, яка більше має якихось прав, ви всі маєте ті права, які ми вам дали. 

Ми  - це громадяни України. Тому ми не хочемо слухати, які ви гарні. Є зараз 

проблема, яку потрібно вирішувати, вона зараз тут з’явилася і її потрібно 

вирішувати, не виступати чому ми прийшли непідготовлені, ви завжди, як 

депутати повинні бути готові вирішувати нашу проблеми, а не тому, що вам 

потрібно місяць на розкачку чи ще чогось. Ось зараз з’явилася дана 

проблема, її не було місяць тому, її не було, бо тоді возили безкоштовно, 

возили безкоштовно і пенсіонерів, і учасників АТО, але давайте правді і 

реаліям дивитися в очі. Є проблема, держава пообіцяла, якщо ви думаєте, що 

АТОшник мільйонер, то це не так. Пенсіонери мільйонери? Також ні. Але, 

якщо подивитися для перевізників, з представниками ми зустрічалися 

розмовляли, вони також чомусь не можуть, то давайте ви всі депутати купите 

по автобусу, попросіть фракцію і возіть всіх безкоштовно. Але ви реально 

розумієте, що це кошти, які потрібно вкласти в автобус, заплатити заробітну 

плату, обслуговувати автобус, заплатити за паливо. І тут питання не в 

учасника АТО, які тут сидять і вони свої, і я свої права буду відстоювувати 

завжди і всюди. Якщо вас депутатів вибрали, то ви послухайте тих перед ким 

виникла проблема, ми вимагаєте те, що нам визначено Законом, те що нам 

пообіцяла держава, але є першочергова інстанція – це перевізник. Чому ми з 

балагану почали сесію? Чому ми не попросили, щоб вийшов перевізник і 

розповів чому він дійшов до цього? Чому він оголосив, не я оголосив, не мер 

оголосив, що АТОшники будуть платити? Ніхто не сказав. Сам перевізник 

сказав, що АТОшники будуть платити. Чому? Є якась причина? Давайте їх 

послухаємо. Ми будь-яку пропозицію підтримаємо, якщо вона правомірна і 

стосується наших пільг. Якщо взяти любого учасника АТО, то йому все 

рівно, як влада домовиться з перевізниками.  

Тому я зараз вас прохаю – займіться своєю справою! 

Оплески в залі. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Я зараз оголошую перерву до 13.00, працюємо в комісіях 

по даним питанням. Учасників АТО я зараз запрошую до себе в кабінет і 
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хочу в присутності всіх вибачитися перед вами АТОшники за депутатів і за 

себе особисто, за те, що зараз ми пішли такою ситуацією. Дійсно, можливо 

десь не допрацьовано, можливо десь щось не так зроблено, але повірте все, 

що робиться, все робиться з благих намірів. Ніхто, жоден депутат міської 

ради, ні я, міський голова, не є проти того, щоб десь якось щось не так 

зробити, що ніхто з депутатів не проти вам допомогти, всі за вас і за те, щоб 

кожна людина, яка віддала свій борг Батьківщині була з честю вшанована.  

 

Кирій О.В.: 

Артем Юрійович! Давайте реально дивитися. В п’ятницю, коли ми під 

міською радою разом з учасниками АТО обговорювали це питання, сесія 

була призначена на середу. Чому зробили на понеділок я не знаю. Для того, 

щоб правильно зараз вирішити питання, потрібно щоб в комісіях все це чітко 

обговорили, що в бюджетній, що в транспортній. Я вважаю, що до 13.00 часу 

не вистачить. Давайте сесію перенесемо до завтра, як мінімум.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Давайте на вечір, завтра у мене відрядження. 

 

Кирій О.В.: 

Давайте на середу. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я за те, щоб вирішити це питання сьогодні. 

 

Кирій О.В.: 

Ми знову зберемося і ні про що поговоримо.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ми вирішимо це питання. Ми бачимо вирішення цього питання, у нас є 

декілька варіантів, ми їх погодимо і все.  

 

Огрохін І.М.: 

Артем Юрійович! Ви готовили сесію, Ви і Ваш апарат, я задавав 

питання: скільки потрібно грошей, щоб зняти це питання? Давайте 

проголосуємо за ці кошти і знімемо це питання, а через півмісяця приймемо 

рішення, яке потрібно було прийняти вже зараз. Хто вивчав первинно це 

питання і яка ціна цього питання? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається Розановій Оксані Михайлівні. Яка ціна цього питання? 

 

Розанова О.М.: 

Механізм в цьому проекті рішення, який розданий вам для розгляду 

передбачений наступним чином: 
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Даним рішенням скасовується порядок по оплаті пільговикам по 1,5 

грн. і вводиться без обмежений проїзд для учасників АТО. Але, я хочу 

наголосити на тому, що точну суму коштів, яка потрібна на сьогоднішній 

день на це рішення, ми сказати не можемо. Я можу сказати лише ту суму, яка 

передбачається на пільговий проїзд без оплати для інших пільговиків. Ця 

сума 186 тис.грн. Для того, щоб ми вивели правильну суму для учасників 

бойових дій АТО, нам необхідно прийняти це рішення, скасувати оплату по 

1,5 грн., потім нам необхідно провести обстеження і вивести коефіцієнт 

співвідношення платних і безплатних пасажирів з урахуванням того, що 

пільговики АТО будуть їздити без обмежень. Лише після цього ми зможемо 

вивести точну суму, яка нам потрібна до кінця року на пільгові перевезення з 

урахуванням учасників бойових дій. Це вказано і в програмі, це вказано і в 

пояснювальній записці, яку ми роздали на розгляд депутатів. 

 

Кирій О.В.: 

Скільки вам потрібно часу, щоб виділити цю суму? 

 

Розанова О.М.: 

Нам необхідно провести обстеження, а потім суму ми прорахуємо за 

один день.  

 

Кирій О.В.: 

Про те я і кажу, що ми сьогодні нічого не приймемо. 

 

Розанова О.М.: 

Нам необхідно прийняти рішення і скасувати той порядок, який на 

сьогодні передбачений по 1,5 грн. 

 

Кирій О.В.: 

Ми пенсіонерів викидаємо. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ні, Олександр Вікторович, Ви не почули. Скасувати – це значить 

безкоштовно. 

Мова йде про те, щоб була справедливість, як і для чорнобильців, як і 

для афганців, як і пенсіонерам, Героям Праці і так далі. Я не зможу дивитися 

їм в очі, якщо, наприклад, АТОшники будуть їздити безкоштовно, а вони ні. 

Треба, щоб тим і тим, щоб були рівні умови. Але виключення може бути 

одне і з цим погоджуються і чорнобильці, і афганці, і пенсіонери, і вся решта 

людей – це те, що зараз іде війна, тому повинні їздити без обмеження 

учасники АТО, не два пільгових місця, як там передбачено, а без обмежень, 

тому що йде війна. І для того, щоб точну цифру знати скільки нам треба 

коштів на компенсацію перевезень учасників АТО, нам і потрібно провести 

це обстеження обігу пасажиропотоків. Це саме те, чим ми і займаємося, те 

про що казала Інна Пащенко. 
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У мене пропозиція зараз проголосувати, щоб виділити кошти і не 

маринувати тут присутніх, а потім на 30 число, а воно і планувалося на 30 

число це питання вирішити. Тому для того, щоб зараз перевізники стали 

возити, вони ж в ультимативній формі сказали, що вони возити не будуть, 

щоб зняти цю соціальну напругу хоча б до 30 числа, раніше ми не зробимо 

цього технічно, тому що тільки в суботу завершився другий етап вивчення 

пасажиропотоків і ви про це знаєте. Просто так дати гроші не від чого не 

відштовхуватися? Тоді до мене прокуратура прийде, прийде служба безпеки і 

скажуть на якій підставі видали кошти перевізникам. Ось в цьому питання. 

Не питання, що не дамо, не питання, що я ворог Кирію, чи там ворог 

Черевко, нічого подібного, я не ворог. Питання в тому, щоб зробити це по 

Закону і правильно. Тому я абсолютно підтримую думку, щоб прийняти 

рішення зараз і виділити кошти, щоб зняти напругу, а 30 числа на черговій 

сесії, тоді вже, як Ви кажете Тарас Павлович, щоб в законному руслі, щоб як 

це має бути в комісіях прийняти рішення вірне, правильне і офіційно, щоб 

перевізники знали, що до кінця року вони щомісячно будуть отримувати 

певну суму, АТОшники знали, що вони будуть їздити безкоштовно і це 

гарантія, пенсіонери будуть їздити безкоштовно. Розумієте? Я ще раз 

повторюю, що 30 числа і так планувалося зробити безкоштовними два місця, 

тільки нам потрібна була бути підстава, щоб ми бачили скільки ми маємо 

платити перевізникам. Ось в чому суть. Я дуже прошу не піаритися тут. Це 

брудний піар.  

Також в цьому проекті рішення є ще кілька пропозицій від начальників 

відділів і управлінь. Це перекидання коштів, це табір «Мрія», їм потрібно 

купити холодильник, у них є ці кошти, це просто з коду на коді все. Для того, 

щоб ви вже не мали ніяких зауважень і запитань давайте зробимо перерву не 

на дві години, а на 50 хвилин, цього достатньо. 

 

Сизон Т.А.: 

Зараз звинувачують депутатський корпус в тому, що він не готовий 

голосувати чи приймати якісь рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Готовий. Я не звинувачую. 

 

Сизон Т.А.: 

По перше. Шановні! Рішення повинне бути виважене. Якщо ми на 

минулій сесії прийняли рішення про 1,5 грн., то на чомусь воно ж 

базувалося? Чому ми зразу не могли прийняти рішення? Депутатський 

корпус зараз голосує за одне, завтра за інше, тому  у мене прохання – 

рішення виважене, обґрунтоване. 

 

Розанова О.М.: 

На минулій сесії було прийнято рішення про 1,5 грн. оскільки перед 

прийняттям цього рішення були проведені спільні збори з головами 
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громадських організацій і також були присутні перевізники. Було декілька 

варіантів рішення, три варіанти рішення і прийняли таке рішення оскільки 

була домовленість між перевізниками і Конотопською міською радою, що 

учасники бойових дій будуть провозитися без обмежень і безкоштовно. Деякі 

представники перевізників дали згоду на це, тому з урахуванням того, що 

необхідно було економити кошти міського бюджету, було прийнято рішення, 

що інші пільговики оплачують 1,5 грн., а учасники бойових дій АТО 

перевозяться безкоштовно.   

 

Кирій О.В.: 

Ви зараз кажете це, люди чують, а це була домовленість до 1 червня, 

тому що таку обіцянку я давав. Ви зараз говорите про що? А до 1 липня хто 

буде їх возити? 

  

Огрохін І.М.: 

Питання до пані Розанової. Скільки сьогодні учасників АТО? Нам 

надали довідку 23,7 тис.осіб всього, в тому числі 578 учасників АТО, тому я 

пропоную внести питання на розгляд сесії «Про внесення змін до рішення  

міської ради від 28.04.2016 (7 скликання 11 сесія) “Про продовження терміну 

дії “Міської Програми соціального захисту пільгових категорій населення 

м.Конотоп на І квартал 2016 року” і запропонувати на ці пільги учасникам 

АТО виділити грошей, скільки скажіть, проголосуємо, а потім всі питання 

доопрацьовуємо. 

 

Розанова О.М.: 

Цифри зараз немає.  

 

Кирій О.В.: 

Скільки потрібно? Скажіть, щоб ми зараз проголосували. Чиє 

недоопрацювання? 

 

Розанова О.М.: 

В даному рішенні, якщо відкриєте 2 сторінку… 

 

Кирій О.В.: 

Я перед всіма вибачаюся, у мене перш за все конфлікт інтересів, тому 

що тут йде мова про підприємство в якому я маю 20%. 

 

Кирій О.В. покинув залу. 

 

Розанова О.М.: 

Шановні депутати! Відкрийте будь-ласка 2 сторінку рішення. В 4 

пункті рішення прописано: «Визнати таким, що з 15.06.2016 втратив чинність 

додаток 1 до Програми «Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян в міському автотранспорті загального 
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користування” затверджений рішенням міської ради від 26.05.2016 (7 

скликання 12 сесія) «Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.04.2016 (7 скликання 11 сесія) «Про продовження терміну дії “Міської 

Програми соціального захисту пільгових категорій населення м.Конотоп на І 

квартал 2016 року». 

Що це мається на увазі? Всі пільговики будуть їздити без плати, без 1,5 

грн., це передбачено даним пунктом.  

5 пунктом передбачено, що з 15.06.2016 перевезення учасників 

антитерористичної операції проводить на умовах повної компенсації за 

рахунок коштів міського бюджету, без обмеження у кількості. 

6 пункт звучить наступним чином: «В червні 2016 року провести 

обстеження пасажиропотоків на міському автотранспорті загального 

користування для визначення середнього  коефіцієнту співвідношення 

кількості безплатних і платних пасажирів». Після того, як ми визначимо цей 

коефіцієнт, то тоді ми зможемо точну цифру надати. 

На сьогодні ми пропонуємо внести зміни і збільшити суму Програми з 

499,8 тис.грн. на 686 тис.грн. До кінця місяця ми проводимо обстеження, 

визначаємо коефіцієнт співвідношення і виносимо рішення на наступну 

сесію.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові бюджетної комісії Льовшин Наталі. 

 

Льовшин Н.О.: 

Дійсно, є проблема в тому, що погано підготовлена сесія, я 

пропонувала б щоб була оголошена перерва, але в цьому вже немає сенсу, бо 

Розанова О.М. все пояснила. Я не бачу проблем і пропоную голосувати.  

 

Депутати вирішили виносити на голосування. 

 

Розанова О.М.: 

З бюджету нам необхідно додати лише 43 тис.грн., оскільки на минулій 

сесії ми додавали 142,8 тис.грн, то на сьогодні нам 43 тис.грн. треба.  

 

Бібик В.В.: 

Тобто ціна питання 43 тис.грн. 
 

Розанова О.М.: 

Так. 
 

Семеніхін А.Ю.: 

Так, до кінця місяця на два тижні. Про що я говорю постійно, але 

кожен це намагається використати з точки зору політики і розкачати 

ситуацію. У нас проект рішення підготовлений, все тут чітко написано і про 

це зараз мова йде, а 30 числа ми приймаємо все остаточно, так як воно має 

бути.   
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Середа Геннадій В’ячеславович (представник цивільного корпусу 

«Азов»).: 

Артем Юрійович! У мене таке питання. Всі виступили, депутати, а 

представник перевізників? Ви проголосуєте зараз за 43 тис.грн., а 

перевізники скажуть проголосували і спасибі, а ми все одно возити не 

будемо. Дайте комусь із них слово. Якщо вони згодні на це, то ми тільки 

«за». Щоб не вийшло потім, що депутати голосують, а перевізник каже, що 

він не згодний.  

 

Розанова О.М.: 

Остаточна сума буде визначатися наприкінці місяця. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Тут з перевізників є тільки 1 – Круш. Співвласник з цим погодився, він 

щойно вийшов, сказав, що голосувати не буде з однієї причини – конфлікт 

інтересів, він правильно зробив. 

Товариство! Я зараз ставлю на голосування порядок денний, який 

перед вами знаходиться. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного позачергової 

тринадцятої сесії, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 31. 

Порядок денний позачергової тринадцятої сесії затверджений. 

 

Порядок денний позачергової 13 сесії міської ради 7 скликання 

№ Назва рішення 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2016 (7 скликання 11 

сесія) «Про продовження терміну дії «Міської Програми соціального 

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

                    Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

 

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

                     Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

                     діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

Депутати вирішили перерву не оголошувати, міський голова дав 

доручення відділу організаційної та кадрової роботи роботу сесії 

опрацювати матеріали в законному руслі. 
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 1.СЛУХАЛИ: 

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

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

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

 

Семеніхін А.Ю.:  

З даного питання вже доповідала Розанова Оксана Михайлівна, 

начальник управління соціального захисту населення міської ради. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово для висловлення власної думки надається голові профільної 

постійної комісії Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 
Прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження пропозиції до проекту рішення? 

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 рішення міської ради від 28.04.2016 (7 скликання 11 сесія) 

«Про продовження терміну дії «Міської Програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на І квартал 2016 року» 

№ 

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). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Шановні депутати! Користуючись тим, що сьогодні позачергова сесія 

дане рішення дещо розширене, так як на сьогоднішній день виникла потреба 

включення у бюджет міста деяких напрямків роботи.  

Пояснила кожен пункт: 

Перший пункт – в рішенні обласної сесії були виділені кошти для 

фінансування заходів Конотопської міської ради: 

-82,7 тис. грн. для придбання підручників і посібників учням 

загальноосвітніх шкіл; 

-надання матеріальної допомоги мешканцю м. Конотоп Удоду В.П. – 

5,0 тис. грн.; 

-придбання комплекту тарілок на барабанну установку – 13,3 тис.грн.; 

-поліпшення матеріально-технічної бази ДЮСШ ім. М.Маміашвілі -  

19,8 тис.грн.; 
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- придбання шести матів – 9,0 тис.грн. 

-оновлення матеріально-технічної бази авіамодельного гуртка 

Конотопської  станції юних техніків  – 12,6 тис. грн. 

Всі ці суми включені до Програми «Молодь» і на минулій сесії всі ці 

зміни були прийняті. 

Другий пункт: 

 -управлінню соціального захисту населення Конотопської міської 

ради, видатки в сумі 43,0 тис. грн. перенесено з компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд учасників АТО автомобільним та залізничним транспортом 

у міжобласному та міжміському сполученні на пільгове перевезення міським 

автотранспортом. Цієї суми буде вистачати на 15 днів червня і на липень 

місяць; 

-25,0 тис. грн. на придбання двох холодильників для позаміського 

табору «Мрія»; 

-в межах запланованих коштів на відкриття додаткової групи в ДНЗ 

№8 «Волошка» видатки в сумі 71,6 тис. грн. перенести з реконструкції на 

поточні для придбання меблів; 

-частина робіт по реконструкції вулиць Клубна та Садова вже 

виконана і проектні роботи по реконструкції каналізаційних мереж по 

вулиці Клубній вже виконані, і залишилися кошти, то ці залишки направити 

на дорогу по вулиці Генерала Тхора в розмірі 650,0 тис.грн.  

Третє питання -  10,0 тис. грн. спрямувати відділу з питань НС та 

ЦЗН Конотопської міської ради для фінансування Програми «Правопорядок» 

на матеріально-технічне забезпечення Конотопської 58-ї ОМБр. 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово для висловлення власної думки надається голові профільної 

постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 
Прошу підтримати дане рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

 Які будуть запитання, зауваження, пропозиції? 

 

Омельченко Т.П.:  

Задав питання: чи кошти по підручникам закривають питання, 

особливо з 4 по 7 класи? 

 

Беспала О.В.:  

Так. Це кошти обласної субвенції Обласна сесії розбила їх по всіх 

містах і районах. Ми закриваємо повністю питання по 4–7 класи. 

 

Огрохін І.М.:  

У мене питання по пункту УЖКГ: 

«Реконструкція дороги по вул. Клубній» - 165,2 тис.грн.; 
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 «Реконструкція каналізаційних мереж вул. Клубна» (проектні роботи)  

- 42,7 тис.грн. 

Я б не хотів знімати ці кошти, чи дайте відповідь як вони будуть. У нас 

є військова частина від Батуринського перехрестя і там частково стоїть вода і 

ми не знаємо коли це питання вирішиться, не перший раз піднімаємо. Я 

вважаю, що ці гроші потрібні там і це необхідно вирішити.  

Друге – це вулиця Садова. У нас після дощу неможливо проїхати, 

під’їзд до навчального закладу зробили, але тротуар недопрацювали і калюжі 

там стоять. Тому прохання за ці гроші закінчити всі ці роботи.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

На минулій сесії ми голосували про виділення коштів на проект з 

будівництва тротуарів по вулиці Садовій, щоб діти ходили не по болоту, а по 

красивим тротуарам і освоїти ці кошти можна тільки тоді, коли буде проект, 

а проект буде готовий не раніше чим через місяць. І тому, щоб не зупиняти 

роботи по реконструкції вулиці Генерала Тхора, ми залишок коштів, які 

лишилися з вулиці Садової перекидаємо зараз на Генерала Тхора, а по 

виконанню бюджету за півріччя, після того як буде проект, скільки буде 

потрібно там коштів, то ми виділимо кошти на будівництво цього тротуару. 

По вулиці Клубній зараз ведуться перемовини, до речі зараз тут є 

голова бюджетної комісії Сумської обласної ради Олена Сердюк. Будь-ласка 

Вам слово про ті 5 млн.грн. Зараз ведуться перемовини з обласною радою, 

що включити в Програму?  

 

Сердюк О.Б. (депутат Сумської обласної ради, голова бюджетної комісії 

Сумської обласної ради):  

Ведуться. Адміністрація, поки що, не готувала цю Програму, ведуться 

перемовини, є комісія і обговорюються ці проекти, які необхідно включити в 

цю Програму. На наступну сесію сподіваюся, що Програма буде розроблена і 

будемо затверджувати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так, на наступній сесії, це липень місяць, повинна бути затверджена 

Програма по захисту навколишнього середовища в Сумській області. Я веду 

перемовини, щоб в цю Програму включили проект на 5 млн.грн. по 

будівництву каналізації від 12 школи, бо 12 школі досі вигрібна яма, щоб всі 

двоповерхові жовті будинки і військова частина, всі хто має бажання, 

приєдналися до цієї каналізації і вивести її на перехрестя Клубної і 

Успенсько-Троїцької. І після того, як будуть зроблені ці роботи, я дуже мрію 

про те, щоб вони були зроблені в серпні-вересні, ми будемо робити 

реконструкцію, спочатку пішохідної зони. На минулій сесії ми виділили 

кошти на проект будівництва тротуару від вулиці Клубної до вулиці 

Деповської тротуарною плиткою, ми хочемо допомогти військовим, які 

будують такі красиві будинки, щоб хоча б зробити фасад, новий будинок - 

новий тротуар, нове освітлення. Тому, обов’язково, питання по дорозі буде 
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підніматися тоді, коли будуть виконані роботи з будівництва каналізації. 

Роботи будь-які роботи з облаштування дороги зараз немає сенсу.    

 

Огрохін І.М.:  

Задав питання, що якщо ми сьогодні приймаємо рішення і робимо 

роботи по вулиці Генерала Тхора – це нормально, але прохання повернутися у 

липні до цих питань.   

 

Омельченко Т.П.:  

Попрохав на наступну сесію підготовити депутатам інформацію по 

всім проектам. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Це доручення я вже дав своїм підлеглим, тим паче ми домовлялися, що 

після сесії ми всі сідаємо і малюємо план, де яку вулицю ми будемо робити в 

цьому році, наступному році і так на 5 років.  

 

Гланц В.А.:  

Ми подавали списки щодо виконання робіт на округах. Коли будуть 

виконуватися ці роботи? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Зараз на КВРЗ грейдер почав їздити, велика проблема була знайти 

грейдер і він тепер кожного дня працює, і ми наздоженемо ті обіцянки, ті 

прохання, які ви хотіли виконати перед виборцями на окрузі.  

Питання по освітленню, по заміні ламп. Зараз на окрузі Паламарчук 

Т.М. активно йде робота по встановленню сучасної системи освітлення – це 

світодіодні лампи, 30 Вт, вартість такого ліхтаря така сама, як і лампа ліхтаря 

з лампою розжарювання, а потужність при 30 Вт більша ніж лампи 

розжарювання. Тобто ми зараз завершуємо повністю освітлення правої 

частини району «Житломасив».  

 

Паламарчук Т.М.:  

Попрохала прискорити реконструкцію під’їзду по вулиці Будівельників, 

36.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 
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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 +    

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). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! В кого є зауваження щодо ведення сесії? Немає. 

В кого будуть доповнення, заяви?  

Всі питання, винесені на розгляд позачергової 13 сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою.  

 

(виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


