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Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бейгул Ігор Станіславович 

3.  Бібик Віталій Володимирович 

4.  Білоус Інна Василівна 

5.  Гланц Віталій Аркадійович 

6.  Гричановський Анатолій Миколайович 

7.  Дубовик Любов Іванівна 

8.  Євсейчик Сергій Леонідович 

9.  Завгородній Сергій Іванович 

10.  Кирій Олександр Вікторович 

11.  Клименко Іван Григорович 

12.  Кондратьєв Євген Олексійович 

13.  Кравченко Дмитро Миколайович 

14.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

15.  Максименко Олександр Михайлович 

16.  Марченко Юрій Миколайович 

17.  Могиленко Павло Арвитович 

18.  Назаренко Ігор Михайлович 

19.  Огрохін Іван Миколайович 

20.  Омельченко Тарас Павлович 

21.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

22.  Пащенко Інна Олексіївна 

23.  Поляков Анатолій Миколайович 

24.  Романенко Наталія Андріївна 

25.  Сахно Олександр Олександрович 

26.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

27.  Толордава Леван Гівієвич 

28.  Тягній Сергій Миколайович 

29.  Ульянченко Оксана Федорівна 

30.  Юрченко Олександр Володимирович 

31.  Яременко Володимир Романович 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Гужва Сергій Вікторович 

2.  Демеха Наталія Іванівна 

3.  Льовшин Наталя Олександрівна 

4.  Позовний Олександр Миколайович 

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

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Беспала 

Ольга Віталіївна 

начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

2.  Биркун 

Микола Борисович 

депутат Сумської обласної ради                       

3.  Білоус 

Інна Григорівна 

начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

4.  Болгова 

Ірина Миколаївна 

начальник архівного відділу міської ради 

5.  Горецький 

Павло Дмитрович 

заступник начальника управління економіки 

Конотопської міської ради 

6.  Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської 

ради 

7.  Займидорога 

Тетяна Олександрівна 

головний спеціаліст загального відділу 

міської ради 

8.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                       

9.  Корнієнко 

Денис Григорович 

заступник начальника ЦНАП - 

адміністратор 

10.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

11.  Левченко 

Ірина Володимирівна 

завідувач сектору опіку і піклування служби 

міської ради у справах дітей  

12.  Матвієнко 

Володимир Миколайович 

Підлипненський сільський голова                       

13.  Мусієнко 

Сергій Володимирович 

начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

14.  Наталич 

Андрій Андрійович 

перший заступник керівника Конотопської 

місцевої прокуратури                       

15.  Нештенко 

Олексій Анатолійович 

начальник Конотопського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

в Сумській області    

16.  Ніколаєнко 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу контролю міської ради 

17.  П’явка 

Володимир Борисович 

начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців 

18.  Павлюченко 

Григорій Павлович 

начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

19.  Панченко 

Інна Анатоліївна  

завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 
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20.  Пасічніченко 

Віталій Юрійович  

спеціаліст І категорії сектору фізичної 

культури і спорту відділу міської ради у 

справах молоді та спорту 

21.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

22.  Самусь 

Анна Іванівна 

спеціаліст І категорії сектору юридичної 

роботи міської ради                       

23.  Степанченко 

Ігор Олегович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                       

24.  Холодьон 

Сергій Іванович 

начальник відділу архітектури та 

містобудування Конотопської міської ради 

25.  Чеботарьов 

Юрій Юрійович 

в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ 

ДФС у Сумській області                       

26.  Шинкаренко 

Олена Володимирівна 

начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

27.  Шульга 

Жанна Олегівна 

завідувач сектору охорони здоров’я міської 

ради 

28.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

29.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

30.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та 

громадськості м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 12 сесії міської ради 7 скликання 
 

26 травня 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про захист населення та території міста від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

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

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними 

органами Конотопської міської ради 

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

 

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

4.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

договорів оренди землі 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

7.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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8.  Про продаж у власність земельної ділянки 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

9.  Про надання в суборенду земельної ділянки 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

2014-2016 роки 

 Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

11.  Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп 

Сумської області на 2016 рік 

 Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

12.  Про затвердження посвідчення та положення про квартальні комітети 

м.Конотоп та порядку їх легалізації 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

13.  Про затвердження складу присяжних 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

14.  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

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

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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15.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки  

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

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

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

соціального захисту пільгових категорій населення м.Конотоп на І 

квартал 2016 року» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

17.  Про надання матеріальної допомоги 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

18.  Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

у місті Конотоп 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

 

19.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 

2016 року 

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

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 
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20.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

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

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

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

 

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

12 сесії міської ради 7 скликання 
 

26 травня 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: 

Паламарчук Тамара Михайлівна, голова секретаріату; 

Ульянченко Оксана Федорівна; 

Кравченко Дмитро Миколайович. 
 

Редакційна комісія: 

Євсейчик Сергій Леонідович; голова редакційної комісії; 

Поляков 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 31. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу 12 сесії.  

Хто за те,  щоб 12 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    32. 

Сесія оголошується відкритою. 

 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

На початку сесії міський голова надав слово громадянам міста, які 

звернулися з проханням надання матеріальної допомоги (Суховій Г.М. та 

Сірик О.В). 

 

Міський голова представив громаді міста нового начальника 

Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Сумській області Нештенка Олексія Анатолійовича. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

На сесії присутні: депутат Сумської обласної ради Биркун Микола 

Борисович, начальник Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області Нештенко Олексій Анатолійович, 

перший заступник керівника Конотопської місцевої прокуратури Наталич 

Андрій Андрійович, в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській 

області Чеботарьов Юрій Юрійович, заступники міського голови, керівники 

управлінь та відділів міської ради, члени виконавчого комітету Конотопської 

міської ради, представники засобів масової інформації, політичних партій, 

громадських організацій та громадськості. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Дозвольте привітати депутатів міської ради, які 

відсвяткував свій день народження після останньої сесії, це: 

-Могиленко Павло Арвитович; 

-Огрохін Іван Миколайович; 

-Лиманчук Євгеній Володимирович; 

-Поляков Анатолій Миколайович; 
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-Бібик Віталій Володимирович. 

 

 (вручення квітів) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

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

секретаріату обрати трьох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Паламарчук Тамару Михайлівну; 

Кравченка Дмитра Миколайовича; 

Ульянченко Оксану Федорівну 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Паламарчук Тамару Михайлівну; 

Кравченка Дмитра Миколайовича; 

Ульянченко Оксану Федорівну 

Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Полякова Анатолія Миколайовича; 

Євсейчика Сергія Леонідовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Полякова Анатолія Миколайовича; 

Євсейчика Сергія Леонідовича. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Паламарчук Тамару Михайлівну. 

 Головою редакційної комісії обрано Євсейчика Сергія Леонідовича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

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

роздані. 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про переобрання 

голови постійної комісії міської ради». 

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

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Питання включено. 

 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про 

внесення змін до складу виконкому міської ради». 

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

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Питання включено. 

 

Також до сесії надійшли два депутатські запити від групи депутатів. 

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 

регламенту міської ради депутатський запит – це підтримана міською радою 

вимога депутата міської ради. Запит підлягає включенню до порядку денного 

пленарного засідання міської ради, якщо за нього проголосує не менше 

третини присутніх на засіданні міської ради депутатів. 

Слово для оголошення першого депутатського запиту надається 

депутату міської ради Толордаві Левану Гівієвичу. 

 

Толордава Л.Г.: 

Оголосив депутатський запит (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб включити даний депутатський запит до порядку 

денного, прошу голосувати: 

За?   Проти?    Утримався? 

За 32.  

Запит включено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово для оголошення другого депутатського запиту надається 

депутату міської ради Омельченку Тарасу Павловичу. 
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Омельченко Т.П.: 

Оголосив депутатський запит (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб включити даний депутатський запит до порядку 

денного, прошу голосувати: 

За?   Проти?    Утримався? 

За 32.  

Запит включено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Також на президії я зачитував звернення, яке надійшло від 

групи релігійних громад м.Конотоп, від громадських організацій «Про 

Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України стосовно захисту моральних цінностей української нації та 

поваги до віруючих». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного дане питання, прошу 

голосувати: 

За?   Проти?    Утримався? 

За 32.  

Питання включено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного дванадцятої 

сесії в цілому, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32. 

Порядок денний дванадцятої сесії затверджений. 

 

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

голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 32.  

Регламент дванадцятої сесії затверджено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Є пропозиція запитання до доповідачів та виступаючих подавати у 

письмовій формі через секретаріат сесії. Прошу також записуватися на 

виступ з обговорюваного питання через секретаріат сесії. 
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Порядок денний 12 сесії міської ради 7 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Про захист населення та території міста від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

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

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними 

органами Конотопської міської ради 

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

 

2.  Про депутатський запит 

 Толордава Л.Г., депутат міської ради 

 

3.  Про депутатський запит 

 Омельченко Т.П., депутат міської ради 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

договорів оренди землі 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

7.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень міської 

ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

8.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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9.  Про продаж у власність земельної ділянки 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

10.  Про надання в суборенду земельної ділянки 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

2014-2016 роки 

 Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

12.  Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп 

Сумської області на 2016 рік 

 Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

13.  Про затвердження посвідчення та положення про квартальні комітети 

м.Конотоп та порядку їх легалізації 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

14.  Про затвердження складу присяжних 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

15.  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

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

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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16.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки  

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

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

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

соціального захисту пільгових категорій населення м.Конотоп на І 

квартал 2016 року» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

18.  Про надання матеріальної допомоги 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

19.  Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

у місті Конотоп 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

 

20.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 

2016 року 

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

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

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

 

21.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

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

виконавчих органів ради 
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Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

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

 

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

 

23.  Про переобрання голови постійної комісії міської ради 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

24.  Про внесення змін до складу виконкому міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

 

25.  Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

Панченко І.А., завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Про захист населення та території міста від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру.  

 

ДОПОВІДАВ: 

Мусієнко Сергій Володимирович, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради. 

 

(Інформація додається) 
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Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

Ми обговорювали дане питання і виникла така думка, що водолазно-

рятувальна служба недофінансовується з деяких районів Сумської області, а 

ми покриваємо з міського бюджету нестачу коштів. Я вважаю, що по 

можливості, необхідно із юридичним відділом розробити договори між 

районами, щоб нарешті дофінансовувалась ця галузь, а не лише з міста 

Конотопа. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ви підняли відразу 2 питання. Справа в тому, що у нас юридичного 

відділу немає, є юридичний сектор. Сектор  – це дві особи, роботи у них дуже 

багато, навантаження велике, вони не можуть компетентно до кінця 

правильно, вірно і вчасно виконувати покладені на них завдання, виключно 

із-за того, що там 2 людини. Одна людина поїхала на одне судове засідання, 

наприклад в Харків, а друга поїхала в Суми і вже тут зробити щось в місті, 

перевірити якийсь проект рішення просто неможливо. Тому на наступну 

сесію, шановні депутати, я буду виносити пропозицію сектор перетворити на 

відділ, тому що юридичний напрямок він дуже серйозний і мати два юриста 

для такого міста, як наш, просто недостатньо. Я вважаю, особливо та частини 

депутатів, які не першу каденцію є депутатами вони розуміють про що йде 

мова і ніяк заперечувати це не будуть. 

Тобто Ваша пропозиція полягає в тому, щоб юридичний сектор міської 

ради попрацював над тим, щоб вивчити питання: в який спосіб долучити інші 

громади для фінансування рятувально-водолазної служби. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Кондратьєв Є.О.: 

Паливно-мастильні матеріали зберігаються в резервуарах? 

 

Мусієнко С.В.: 

Паливно-мастильні матеріали. Розрахункова норма повинна бути по 

місту 6 тон дизельного пального, вони зберігаються в талонах, вони 

знаходяться на балансі мого відділу, обліковуються бухгалтерією і в разі 

потреби за рішенням комісії ТЕБ та НС вони надаються для попередження та 

ліквідації надзвичайних ситуацій. Талони, які були закуплені ще в попередні 

роки вони, якщо б зберігалися в резервуарах, то потребували б 

обслуговування – оновлення, освіження і так далі, а маючи талони ми 

можемо в любий момент використати їх і прийняти рішення, щоб продати 
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той чи іншій організації для попередження чи ліквідації надзвичайної 

ситуації.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Тепер доповнення, яке оголосив Гланц В.А.: доручити сектору 

юридичної роботи Конотопської міської ради розробити заходи щодо 

залучення районів області, які обслуговує наша рятувально-водолазна 

служба, сплачувати кошти в повному обсязі на її утримання згідно договорів.  

Хто за те, щоб прийняти дане доповнення, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про захист населення та території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру» 

№ 

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 +    
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17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Омельченко Т.П.: 

Я пропоную зараз розглянути депутатські запити. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Не заперечую. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Про депутатський запит Толордави Л.Г. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Перший депутатський запит надійшов від Толордави Л.Г. про 

створення комісії з вивчення питання по Невському ринку. Ми всі знаємо, що 

по цьому ринку є певні порушення, фактично він там стояти не може, є 

відповідні судові рішення про те, що його необхідно демонтувати, є питання 

про те, щоб зараз почати процес його демонтажу і вирішення цього питання 

залежить виключно від виконавчої служби. Чесно кажучи, мені до кінця не 

зрозуміла мета створення цієї комісії, на мою думку і так зрозуміло, що є з 

цим ринком, тобто сенсу у створенні цієї комісії я  не бачу. Це моя особиста 

думка і я її висловив. Прошу висловитись решту депутатів хто має свою 

думку. 
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Омельченко Т.П.: 

Я хочу сказати від імені своєї фракції. Ми розглядали це питання, в 

тому числі обговорювали його з Леваном Гівієвичем. Ми вважаємо, що 

створення депутатської комісії нічого не вирішить, питання перейшло в 

юридичну площину, договір оренди на сьогоднішній день там відсутній, є 

рішення судів, є повноваження міського голови, що комісію можна створити 

розпорядженням міського голови і туди залучити депутатів міської ради за 

згодою, а також фахівців з газового господарства, юристів, будівельників, 

податкову, пожежну службу і в такому форматі можна розглядати. Але 

створення просто депутатської комісії не призведе ні до якого ефективного 

вирішення. 

 

Кирій О.В.: 

Хочу пояснити, що є ринок, є павільйони. У запиті все змішано, не 

зрозуміло для чого це зроблено. Насправді ринок побудований з 

порушеннями, є рішення сесії від 2012 року коли було проголосовано 

депутатами про знесення ринку, бо там багато порушень. Після цього був 

цілий ряд судів, в тому числі і вищий Касаційний суд в м.Києві, 

Харьківський Апеляційний суд, Сумський Апеляційний і по другому кругу 

все це пішло. Всі суди підтримали знесення цих павільйонів. Тому ця комісія 

буде смішно виглядати, тому що є рішення судів, є рішення виконавчої 

служби про знесення, вже друге рішення виконавчої служби, яка не зносить 

через те, що немає коштів.  

 

Дубовик Л.І.: 

Справа в тому, що краще ніж я це питання ніхто не знає. Саме я була 

представником міської ради минулого скликання у всіх судових засіданнях. 

Є рішення всіх судів і нажаль не на користь Ткача. Мені не жаль, бо 

виконувати потрібно законодавство, воно для всіх рівне. У нас є роз’яснення 

вищого спеціалізованого суду, щоб депутати зараз зрозуміли чи варто за це 

голосувати, якщо є хоч одне із порушень, яке передбачене законодавством, 

тобто відсутня земельна ділянка, будівництво розпочато без дозволу і 

збудовано без дозволу, а також є порушення містобудівних умов і обмежень 

на проекті документації, то таке будівництво, будівлі підлягають знесенню. В 

нашому випадку земля відсутня у Ткача Віктора Миколайовича, у нього 

порушені містобудівні умови і обмеження, там і самозахват землі є, там і 

інших порушень багато і там збудовано все без дозволу. Суд вже прийняв 

рішення і один, і другий, і третій, і два кола. У нас найвищий орган – 

судовий, після цього ніхто вже не може його скасувати. Тому депутати, якщо 

навіть дуже хочуть, вплинути на це вже не можуть, бо вищих орган – це суд. 

Є Конституація, є Закони, є процеси і мені це звернення просто незрозуміле, 

як юристу.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! З одного боку є підприємці, які хочуть розвивати свій 

бізнес, є люди, які хочуть здійснювати підприємницьку діяльність. Моя 

думка така, що ми повинні дотримуватися чітко законодавства і рішень судів. 

Я нічого абсолютно проти немає, якщо пан Ткач буде мати в іншому місці 

павільйони чи ще щось, але якщо є рішення суду і саме в цьому місці не 

можна, то ми всі повинні підкорятися цьому рішенню суду. А для того, щоб 

залишити робочі місця, щоб люди могли десь реалізувати свій бізнес, то 

давайте окремо будемо працювати і радитись. Тому нехай пан Ткач, в 

установленому Законом порядку, звертається до мене, до депутатів міської 

ради і будемо думати, як йому допомогти.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Хто за те, щоб підтримати даний запит, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    7. 

Проти   10. 

Утримався    15. 

Депутатський запит не підтримано. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про депутатський запит Толордави Л.Г.» 

№ 

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   +  
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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: 7 10 15 5 

 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Про депутатський запит Омельченка Т.П. 

 

Омельченко Т.П.: 

Я прошу депутатів підтримати цей запит, бо протікання даху в 

дитячому садочку це надзвичайна ситуація. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Абсолютно підтримую запит пана Омельченка, а також хочу сказати, 

що у мене це питання перебуває на контролі і також я обіцяв людям, що 

найближчим часом той дах буде відремонтований. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про депутатський запит Омельченка Т.П.» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

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

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

В даному проекті рішення в п.2.2.1. пропонуємо Конотопській міській 

раді в особі управління житлово-комунального господарства надати земельну 

ділянку по вул.Рябошапка (район житлового будинку №16), але до сесії, на 

обговоренні в депутатських комісіях, на загальних зборах депутатів дійшли 

до висновку замінити адресу з вулиці Рябошапка на вулицю Богдана 

Хмельницького (район житлового будинку 24) для влаштування Алеї Дружби 

Народів. 
 

Обговорення місця розміщення даної Алеї та умов співфінансування. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Висловив пропозицію перенести дане питання на наступну сесії і 

провести ще раз загальні збори з цього питання із залученням представників 

всіх національностей міста і спільно визначитися із місцем розташування 

даної Алеї. 

 

Огрохін І.М.: 

Підтримав пропозицію міського голови. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Ми розглядали дане питання на засіданні комісії, вирішили доповнити 

пункт 4 словами «по фактичному використанню» та п 2.2.1. перенести на 

розгляд наступної сесії, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб підтримати дані поправки – виключити пункт 2.2.1. і 

перенести його на наступну сесію, а пункт 4 додати словами «по фактичному 

використанню», прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    
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4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 
 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

38.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

39.  Багрянцева Олена Юріївна +    

40.  Бейгул Ігор Станіславович +    

41.  Бібик Віталій Володимирович +    

42.  Білоус Інна Василівна +    

43.  Гланц Віталій Аркадійович +    

44.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

45.  Гужва Сергій Вікторович    + 

46.  Демеха Наталія Іванівна    + 

47.  Дубовик Любов Іванівна +    

48.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

49.  Завгородній Сергій Іванович +    

50.  Кирій Олександр Вікторович +    

51.  Клименко Іван Григорович +    

52.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

53.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

54.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

55.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

56.  Максименко Олександр Михайлович +    

57.  Марченко Юрій Миколайович +    

58.  Могиленко Павло Арвитович +    

59.  Назаренко Ігор Михайлович +    

60.  Огрохін Іван Миколайович +    

61.  Омельченко Тарас Павлович +    

62.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    
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63.  Пащенко Інна Олексіївна +    

64.  Позовний Олександр Миколайович    + 

65.  Поляков Анатолій Миколайович +    

66.  Романенко Наталія Андріївна +    

67.  Сахно Олександр Олександрович +    

68.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

69.  Талала Сергій Миколайович    + 

70.  Толордава Леван Гівієвич +    

71.  Тягній Сергій Миколайович +    

72.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

73.  Юрченко Олександр Володимирович +    

74.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 
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 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

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

оренди землі» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    
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14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень міської 

ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    
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36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

9.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

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

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

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

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

Про продаж у власність земельної ділянки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 
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Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про продаж у власність земельної ділянки» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    
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32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

Про надання в суборенду земельної ділянки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях профільних комісій, 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання в суборенду земельної ділянки» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

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

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп 

на 2014-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Міщенко Тетяна Олексіївна,  директор КП «Муніципалітет». 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

були зауваження, вони враховані та надані роз’яснення, прошу підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Комісія розглянула дане питання, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Омельченко Т.П.:  

Ми вчора на бюджетній комісії розглядали це питання і те, що сказав 

на загальних зборах Іван Миколайович по інвентаризації кладовищ, то це 

потрібно робити, але часу КП «Муніципалітет» для повного вивчення даного 

питання було мало, тому було прийнято рішення про перенесення цього 

питання на наступну сесію.  

 

Огрохін І.М.:  

Так. Ми сьогодні спілкувалися з директором КП «Муніципалітет» і я 

підтримаю сьогоднішнє рішення, але на протязі місяця вивчіть дане питання і 

дайте пропозиції на технічне бачення проведення інвентаризації із 

фінансовим закріпленням цього питання. 

 

Міщенко Т.О.: 

Добре. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Добре. Це буде винесено на розгляд наступної сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 2014-2016 

роки» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    
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5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  
Гричановський Анатолій Миколайович 

   Покинув 

залу 

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 31 0 0 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп 

Сумської області на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Павлюченко Григорій Павлович,  начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, прохання 

підтримати даний проект. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Комісія розглянула дане питання, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  
 
 

 РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп Сумської області 

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 +    
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29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження посвідчення та положення про квартальні комітети 

м.Конотоп та порядку їх легалізації. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, були зауваження, пропозиції, були запитання, 

були надані роз’яснення і відповіді, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Питання розглядалося на засіданні комісії, зауважень та пропозицій не 

було, прошу винести на розгляд сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Омельченко Т.П.: 

На загальних зборах депутатів, на бюджетній комісії я піднімав це 

питання і казав, що це положення в даній редакції, деякі його пункти не 

відповідають Закону України «Про органи самоорганізації населення». Якщо 

ми зараз, коли ми стоїмо перед питанням створення ОСББ, як органу 

самоорганізації, прийняв в даній редакції положення про квартальні комітети 

ми не здвинемося ні на крок вперед в ефективності роботи квартальних 

комітетів саме, як органу самоорганізації. Я не буду тут доказувати і 

розповідати, які саме тут пункти не відповідають Закону і букві, і духу 

Закону. Але я вважаю, що в подальшому ми не повинні відноситися до голів 
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квартальних комітетів, як зараз ми відносимося. Ми їх повинні поважати, ми 

повинні їм допомагати, якщо ми їм даємо певні повноваження додатково, то 

ми і повинні давати допомогу. Тому ще раз прошу, ми утримаємося від 

голосування, зняти це питання із сьогоднішнього порядку денного і 

перенести на наступну сесію.  

 

Огрохін І.М.:  

У мене організаційне зауваження. У нас інша комісія, не та, що очолює 

Гланц В.А., він висловив думку комісії, але на інших комісіях були 

зауваження. Прохання на наступних сесіях, якщо є спірні питання, 

інформувати думку інших комісій, як вони проголосували і так далі. Я 

вважаю, що дійсно, дане питання потрібно перенести і доопрацювати, і в 

зв’язку з тим, що відбулися вибори квартальних комітетів, є нові люди, то 

необхідно провести спільне засідання і депутатського корпусу, і квартальних 

комітетів, а в майбутньому і тих людей, які будуть займатися ОСББ, 

напрацювати громадське бачення цих питань. До речі, я хотів би нагадати, 

що дійсно, існує сьогодні Закон про квартальні комітети і нам він дає право 

керуватися цим Законом, а всі інші напрацювання необхідно напрацьовувати. 

Прохання дане питання перенести на наступну сесію і плідно займатися з 

квартальними комітетами і депутатським корпусом.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Пані Яременко, що Ви скажете з цього питання? 

 

Яременко Н.А.:  

Моє заперечення з цього питання полягає в тому, що я не бачу, що в 

цьому положенні необхідно доопрацьовувати. Я вчора була на бюджетній 

комісії, конкретних запитань Тарас Павлович не озвучив, він сказав, що 

положення не відповідає, а що конкретно не відповідає я не почула, тому не 

мала змоги відповісти на його питання.  Конкретних зауважень, які 

стосуються конкретних пунктів не надходило. 

На сьогоднішній день Законом України «Про ограни самоорганізації 

населення» не передбачено те, що вони здійснюють. Не передбачено надання 

довідок, характеристик, про ведення домашнього господарства та інші 

повноваження. Ті повноваження, які надані рішенням виконавчого комітету 

щодо контролю за Правилами благоустрою і складання адмінпротоколу. У 

нас на сьогоднішній день Законом України «Про органи самоорганізації 

населення» не визначені ці повноваження голів квартальних комітетів. Для 

того, щоб вони у нас сьогодні діяли в законному руслі, щоб їхні довідки мали 

якусь юридичну силу, які необхідні сьогодні для отримання людьми 

субсидій,  соціальних допомог і інших питань, це положення необхідне в 

роботі квартальних комітетів.  

Тому я прошу підтримати даний проект рішення.  
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Дубовик Л.І.:  

Якщо будуть у когось зауваження, то ми можемо в подальшому внести 

зміни. 

 

Кирій О.В.:  

Давайте підтримаємо. 

 

Гланц В.А.:  

У мене на комісії також зауважень і заперечень не було. 

 

Дубовик Л.І.:  

Я юридично це питання не вивчала, але вважаю, що будь-який 

документ, який приймається за основу і в цілому працює. Якщо є якісь 

зауваження, змінюється законодавство, є якась невідповідність, то на будь-

якій сесії ми можемо внести зміни до будь-якої програми, рішення, 

положення.  

 

Сизон Т.А.:  

Голови квартальних комітетів ознайомлені із даним положенням? Вони 

згодні із тими повноваженнями, які ми їм надаємо? 

 

Яременко Н.А.:  

Вони їх здійснюють, але немає законного підґрунтя… 

 

Дубовик Л.І.:  

Скажіть, що їхні документи не дійсні, вони не мають законних підстав. 

 

Яременко Н.А.:  

Оскільки у нас в цьому році був прецедент, нас запрошували до суду і 

запитували чим регулювалися квартальні комітети, коли видавали довідку 

про місце проживання і ми на сьогоднішній день не змогли аргументувати, 

що вони мають такі повноваження.   

 

Сизон Т.А.:  

Вони бачили це положення? 

 

Яременко Н.А.:  

Бачили. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! У мене є пропозиція, що враховуючи думку депутатів, 

враховуючи думку фахівців, які працюють в цьому напрямку, я хотів би вас 

попросити, щоб ми зараз не ставили про зняття цього питання з порядку 

денного, прийняли його так, як воно є, але внести доповнення, щоб 
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організаційний відділ Конотопської міської ради вивчив пропозиції по 

можливій зміні редакції цього положення… 

 

Кирій О.В.:  

Але ж пропозицій немає. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я розумію, що немає пропозицій, але Тарас Павлович сказав, що у 

нього є зауваження, ми спитали, які зауваження, він сказав, що не знає. 

 

Омельченко Т.П.:  

Я сказав, що я не юрист розглядати, і доказувати по пунктах, я сказав, 

що не відповідають деякі пункти положення і духу, і букві Закону. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які пункти? 

 

Омельченко Т.П.:  

Положення приймається, згідно Закону, зборами і конференціями 

квартального комітету.  

 

Огрохін І.М.:  

Що ми взагалі приймаємо? Читав хтось Закон про квартальні комітети? 

Нехай розкаже, що це за положення. Ми почули сьогодні орговика, який 

сказав, що не дають довідку. Ви маєте право видати своє розпорядження 

згідно Закону, який є і те, що їм потрібно робити цим розпорядженням 

надати. Але ми кажемо, що давайте спільно вивчимо всі зауваження. Не було 

конкретних пропозицій! Що це значить, не було пропозицій?  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Про що я і кажу Іван Миколайович, мене перебив Тарас Павлович, 

тому не дослухали мене до кінця. Я кажу, що для того, щоб помирити всі 

сторони і у нас не було тут непорозумінь, я прошу вас не знімати це з 

порядку денного, я прошу зараз це питання підтримати, але додати туди, як 

доручення організаційному відділу, який зараз безпосередньо працює з 

кварткомами, щоб він, оргвідділ, довивчив це питання з депутатським 

корпусом, сектором юридичної роботи і на наступну сесію, у разі, якщо буде 

знайдена невідповідність Закону, підготувати доповнення до цього рішення 

або зміни.  

 

Омельченко Т.П.:  

Давайте так. Закон України «Про органи самоорганізації населення» 

був прийнятий в 2001 році, зміни були 1 раз в 2011 чи 2012 році і нічого нам 

не заважало працювати по тому положенню, яке було прийнято в 2005 році.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Вам же сказали, що був прецедент. 

 

Омельченко Т.П.:  

Іван Миколайович сказав, як можна позбутися цього прецеденту. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тарас Павлович, я не заперечую, але Ви впевнені, що 100% можна так 

зробити? 

 

Омельченко Т.П.:  

Я думаю, що ми повинні ввійти в комунікацію, в тому числі і із 

головами квартальних комітетів і їм розповісти для чого потрібне це 

положення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так це положення існує, там тільки  доповнення є. 

 

Омельченко Т.П.:  

Ми зараз приймаємо нове положення, а не зміни. 

 

Яременко Н.А.:  

Справа в тому, що до будь-якого рішення до якого вносяться зміни і які 

перевищують більше ніж 50%, то рішення приймається в новій редакції. Ви ж 

не вносити зміни до попереднього Регламенту, у нас новообраний склад 

квартальних комітетів.  

 

Омельченко Т.П.:  

Як я буду пояснювати головам квартальних комітетів чому ми убрали, 

згідно Закону, деякі їх повноваження. Другий пункт: організація діяльності 

квартальних комітетів ґрунтується на принципах. Ми те, що нам не 

подобається звідти прибрали, а включили що залишилось.  

 

Яременко Н.А.:  

Я поясню. Ми прибрали фінансову самостійність та добровільності 

щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної, міської, районної в 

місті (у разі її створення) ради. Оскільки ми їм повноваження ради не 

делегуємо, ми такі повноваження з них убрали.  

Фінансову самостійність ми не передбачаємо. Оскільки у нас 

передбачений шлях легалізації цього органу шляхом повідомлення. 

 

Омельченко Т.П.:  

Давайте це буде вирішувати Конотопська міська рада, потрібна їм 

фінансова самостійність чи не потрібна. Ось тому я хочу, щоб ми всі разом 

це питання обговорили і в тому числі із квартальними комітетами.  
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Яременко Н.А.:  

Справа в тому, що у нас на сьогоднішній день легалізовано 56 

квартальних комітетів шляхом повідомлення. Передбачено Законом ще такий 

шлях легалізації, як реєстрація. У нас вони всі легалізовані шляхом 

повідомлення. Подвійної легалізації не передбачено діючим законодавством, 

або тим, або тим. Оскільки вони у нас вже легалізовані, як громадський 

орган, а шлях реєстрації тягне за собою наслідки створення юридичної особи. 

Створення юридичної особи, як наслідок, виходячи із норм Закону України 

«Про органи самоорганізації населення» тягне за собою фінансові 

зобов’язання органу місцевого самоврядування, тобто нашої міської ради 

щодо передачі фінансових ресурсів на утримання цього органу.  

 

Омельченко Т.П.:  

Це вирішує Конотопська міська рада. 

 

Яременко Н.А.:  

Вони у нас вже легалізовані! Подвійної легалізації бути не може! Вони 

вже зробили легалізацію шляхом повідомлення! 

 

Огрохін І.М.:  

Артем Юрійович! Ми слухаємо оргвідділ, а скажіть будь-ласка, якщо 

ми сьогодні не приймемо, то щось зміниться? 

 

Яременко Н.А.:  

Нічого не зміниться. 

 

Огрохін І.М.:  

Так тоді чому ми сперечаємося? Давайте проведемо навчання 

квартальних комітетів і депутатського корпусу, ознайомимося із Законом. 

Якщо щось «горить» сьогодні, то давайте приймати, якщо ні, то давайте 

вивчимо. 

 

Яременко Н.А.:  

Я не перечую, але на сьогоднішній день не бачу, що потрібно додавати 

в цьому положенні.  

 

Кирій О.В.:  

Задав питання: чи вплине перенесення даного питання на роботу 

квартальних комітетів та громаду міста? 

 

Яременко Н.А.:  

За місяць не вплине. 

 

Кирій О.В.:  

Тоді давайте вивчимо. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Провів пробне голосування, щоб дізнатися думку депутатів з цього 

питання (за 16). 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тоді голосуємо, щоб зняти це питання і перенести на наступну сесію. 

 

Кирій О.В.:  

Навіщо знімати? Давайте проголосуємо і нехай допрацьовують. Я не 

бачу підстава для перенесення, тому що ми зараз проговоримо, а через місяць 

буде таке саме. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Чесно кажучи, Олександре Вікторовичу, 100% з Вами згоден. Через 

місяць у нас знову великий шанс, що знову не поділимо все це. 

 

Кирій О.В.:  

100%. 

 

Дубовик Л.І.:  

А якщо вони будуть юридичними особами, то хто буде займатися, 

давати кошти? 

 

Омельченко Т.П.:  

Ніхто не казав, що ми будемо створювати юридичні особи. Ми кажемо, 

що якщо у нас є можливість перенести, вивчити разом, в тому числі із 

квартальними комітетами, то ми це можемо зробити. Чому ми цього не 

можемо зробити? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тарас Павлович! Хто Вам буде заважати, якщо це рішення прийметься, 

далі працювати з квартальними комітетами над цим? Працювати, щоб внести 

ще якісь доповнення? 

А я скажу, як воно буде! А буде так, спираючись на досвід попередніх 

сесій, що буде працювати Яременко Н.А., бігати збирати всі квартальні 

комітети, з ними обговорювати, половина так і не зрозуміє, про що йде мова, 

потім вона буде намагатися збирати вас, шановні депутати, вас збереться 

п’ятеро, більше не збереться, ви між собою будете чубитися, згоди не 

дійдете, буде чергова сесія міської ради і знову буде теж саме. А якщо ми за 

це зараз проголосуємо, то Вам ніхто не забороняє і ніхто не заборонить, якщо 

у Вас є дійсно така ініціатива і Ви знайдете вільний час для цього, разом з 

пані Яременко допрацювати це рішення. Це моє особисте бачення, можливо 

я помиляюся.   
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Кирій О.В.:  

Так воно і буде. 

 

Дубовик Л.І.:  

Депутати не будуть бігати за Яременко і казати, що я вичитав, це 

потрібно внести.  

 

Омельченко Т.П.:  

Є питання, як ми розробляли це положення, за скільки днів ми 

отримали його по електронній пошті? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Давайте окремо поговоримо про роботу оргвідділу, щоб вони раніше 

повідомляли вас. 

 

Омельченко Т.П.:  

Артем Юрійович! І не треба казати, що не всі голови квартальних 

комітетів зрозуміють. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я кажу, що у разі! Вони всі розумні люди, ті кого обрали головами, 

вони всі розумні! 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Виношу на голосування дане питання без поправок в 

цілому! 

Якщо у вас, шановні депутати, є зауваження, пропозиції, думки, то 

давайте зараз дамо усне доручення оргвідділу, щоб вони попрацювали з 

депутатським корпусом, щоб вони обов’язково це зробили і якщо у когось з 

депутатів будуть пропозиції, щоб вони їх вивчили потім на комісіях і потім 

проголосували за ці пропозиції. Згода? Згода. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    19. 

Проти    1. 

Утримались    12. 

Рішення прийнято, дякую. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження посвідчення та положення про квартальні комітети м.Конотоп 

та порядку їх легалізації» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

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

3.  Бейгул Ігор Станіславович   +  

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна   +  

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович   +  

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович   +  

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович  +   

22.  Назаренко Ігор Михайлович   +  

23.  Огрохін Іван Миколайович   +  

24.  Омельченко Тарас Павлович   +  

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна   +  

30.  Сахно Олександр Олександрович   +  

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна   +  

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович   +  

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович   +  

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 19 1 12 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження складу присяжних. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, в постійних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, були зауваження та пропозиції, всі 

зауваження були розглянуті, прошу підтримати даний проект. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, зауважень та 

пропозицій не було, прошу винести на головування.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

 

Омельченко Т.П.:  

Ми не проти кандидатур, які тут описані, але у нас є претензії до 

методики відбору і механізму, як це відбувалося, тому що у жодного 

депутата нашої фракції ніхто нічого не питав. В понеділок на комісії на це 

питання ніхто не відповів, як це все робилося. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тарас Павлович! Ви це питання вже задавали. Шановні депутати! Я 

дуже прошу, якщо ми це питання вже обговорювали на погоджувальній раді, 

то давайте ми це не будемо переводити в площину незрозумілого піару, а 

просто провести нормальне робоче засідання міської ради. Ви вже отримали 

відповідь, що ніякої процедури, методики немає. Якщо є заперечення 

стосовно кандидатур, то будь-ласка голосуйте проти. В майбутньому будемо 

враховувати думку Вашої фракції. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

«Про затвердження складу присяжних» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

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

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 
 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, в постійних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, надійшли пропозиції, які були 

враховані в рішенні, додатки із змінами роздані, прошу підтримати даний 

проект рішення із урахуванням змін. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 
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Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до міської Програми «Молодь» 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 +    
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34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

На минулій сесії міської ради були виділені кошти в сумі 897 тис.грн. 

на фінансування підтримки інвалідів війни та учасників бойових дій з числа 

учасників АТО для надання компенсаційних виплат вартості проїзду 

автомобільним та залізничним транспортом у міжобласному та міжміському 

сполученні. Тому даним рішенням ми затверджуємо порядок використання 

цих коштів. Прошу підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

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

2016 роки» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    
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5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

18.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». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, в постійних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, дане питання розглядалося на 

протязі місяця громадою міста Конотоп, громадськими організаціями, 

депутатами, тому вирішили по цьому пільговому проїзду додати, що вартість 
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проїзду на пільговий місцях буде 1,5 грн., а інші 1,5 грн. буде відшкодовано з 

місцевого бюджету. Взагалі на цей проект потрібно 499 тис.грн. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про внесення змін до 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 +    

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 +    
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23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

Про надання матеріальної допомоги. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

В даному рішенні вказано суму 10500 грн., але у зв’язку з чисельними 

зверненнями громадян до депутатів сума збільшилася на 60150 грн. і 

становить 70650 грн. Прошу підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, бо у нас будуть 

доповнення, були люди, які сьогодні виступали, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти поправку до рішення – це звернення, які 

сьогодні були, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32 
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Семеніхін А.Ю.:  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про надання матеріальної допомоги» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    
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 Всього голосів: 32 0 0 5 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

20.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Конотоп. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, були зауваження та зміни, які враховані, однією 

із змін, яка була останньою це те, що є обов’язкове співфінансування у 

розмірі 5% до тих проектів, які будуть визнані переможцями, а також те, що 

на комісії буде запрошено по 1 депутату із кожної фракції. Прошу 

підтримати. 
 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії Сизон 

Тетяні Анатоліївні. 

 

Сизон Т.А.: 

Це питання розглядалося на засіданні бюджетної комісії, прошу 

підтримати зі змінами та доповненнями. Але ці зміни та доповнення, які 

сьогодні нам роздані, внесені не всі зміни, тому зауважте, що у пункті 2.5. 

потрібно викреслити слова «відкритого зібрання». Пункт десятий, в цих 

змінах є доповнення. Пункт 3.5. Визначення переможців серед відібраних 

пропозицій відбувається голосуванням шляхом збору підписів робочою 

групою за участю представників від мешканців.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Також від себе хочу доповнити, пані Сезон, що коли мені принесуть 

готове рішення на підпис я Вас запрошу, дам Вам його прочитати, Ви у нас 

будете відповідальна за все це діло, щоб все відповідало тому, що Ви сказали, 

бо може бути виключно людський фактор, що хтось пропустить якесь слово 

чи кому. Тому я дам Вам його вичитати і якщо Ви скажете, що це так, як Ви 

говорили, то потім я підпишу це рішення. 

 

Сизон Т.А.: 

У мене пропозиція, щоб зібралася бюджетна комісія, яка вносила всі ці 

зміни. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Добре. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти поправки, які озвучив Степанченко І.О., а 

також Сизон Т.А., прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую. 

  
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті 

Конотоп» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

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

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 

2016 року. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний звіт обговорювався на депутатських комісіях, на загальних 

зборах, зауважень та запитань не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії Сизон 

Тетяні Анатоліївні. 

 

Сизон Т.А.: 

 Дане питання розглядалося на засідання профільної комісії, просимо 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  
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РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

 «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглядався в постійних комісіях, на загальних 

зборах депутатів, обговорювався з керівниками фракцій, було внесено багато 

змін і доповнень, і через те у вас є два доповнення – це доповнення №1 і 

доповнення №2. Також хотілося зауважити, що є зміни, яких немає в цих 

доповненнях, стосуються виділення 300 тис.грн. на наші полігони. Згідно із 

рішенням депутатів було прийняте таке рішення, що 100 тис.грн. ми 

залишаємо, а 100 тис.грн. ми переносимо на НВК «Казка». Прошу 

підтримати в тій редакції, яка є перед вами. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії Сизон 

Тетяні Анатоліївні. 

 

Сизон Т.А.: 

Хочу доповнити, що крім тих змін, які озвучив заступник міського 

голови, бюджетна комісія визнала в доповненні №2 пункт 4 з метою 

облаштування фасаду ЦДЮТ не виділяти ці кошти на відділ освіти, а 

залишити на УЖКГ.  

 

Омельченко Т.П.: 

Наступного разу, коли ми будемо приймати зміни до бюджету, то ми 

повинні чітко розуміти, яка сума на вільному залишку залишається. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ви абсолютно логічну річ говорите, але Ви забули про один момент – у 

нас було б все добре, якби не пільгові перевезення і не ПТУ. Ми зараз 

працюємо в авральному режимі в плані бюджету, тому що  у нас зараз 

з’явилися непередбачувані видатки про які ми не знали коли планували 

бюджет. Але в майбутньому так і буде, я з Вами абсолютно згоден. 

 

Сахно О.О.: 

Також прошу доповнити рішення наступним доповненням: я до Вас 

звертався в кінці квітня з листом про виділення депутатських коштів в сумі 

35 тис.грн. на відновлення освітлення во вул.Некрасова, вул.Котляревського 

та вул.Генерала Тхора. Чому це не включили в рішення? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Павлюченко Григорій Павлович, що у нас по цим вулицям? 
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Павлюченко Г.П.: 

Під поточний ремонт ці вулиці у нас є. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Поточний є, але депутат надає кошти, щоб пришвидшити цей процес. 

 

Кошевецька В.П.: 

Це ті кошти, які ви умовно визначили по 35 тис.грн. на кожного 

депутата. Вони уже виділені УЖКГ, тобто не треба у рішення про бюджет 

вносити якісь зміни. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Григорій Павлович, після закінчення сесії скажіть Олександру 

Олександровичу коли ці ділянки будуть зроблені. 

 

Депутати підняли подібне питання і по решту вулиць, на які робили 

заявки 

 

Сахно О.О.: 

Також на початку нашої роботи ми домовлялися, що ми будемо 

асфальтувати ті дороги, де у нас ходить громадський транспорт. В даному 

рішенні виносяться вулиці, де громадський транспорт не їздить. Чим це 

викликано? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Справа в тому, що на ті вулиці, де їздить громадський транспорт, на 

проекти гроші вже виділені і проекти зараз у виконанні. Це йде друга черга 

тих вулиць, які є найнеобхідніші нашому місту. Наприклад: 

-вулиця Батуринська, що йде до газового господарства; 

-проїзд на Кубу з боку Загребелля, це вулиця Рибалка; 

-музей Драгомирова – це наша пам’ятка архітектури; 

-банно-пральний комбінат, це вулиця Ярківська, там невеличка ділянка 

вулиці, де знаходиться комбінат. 

А по таких вулицях, як Гастелло, Залізнична, Свободи, Мічуріна 

проекти вже в роботі. 

На майбутнє ми плануємо залучити весь депутатський корпус, 

запросити фахівців і розробити план-графік будівництва нових доріг, їх 

черговість, а також план капітального ремонту вже існуючих доріг. У нас, 

наприклад, є проекти по вулиці Успенсько-Троїцькій, вони готові, є проекти 

по вулиці Клубній, там треба коригування роботи, ми будемо думати, як 

пришвидшити цей процес.  
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Огрохін І.М.: 

Я хотів би, щоб на майбутню сесію проаналізували ті проектні роботи, 

які у нас виконані за останні 2-3 роки. У мене є довідка, що ми потратили 

раніше близько 1 млн.грн. на проектні роботи по різним вулицям, це по 

мікрорайонам Куба і КВРЗ, і ми повинні сказати чи ми списуємо це, чи що 

ми робимо. Тому що невідомо чи ми будемо завтра робити роботи чи не 

будемо. Тепер ми нові вулиці пропонуємо. Далі, ми не зробили і не робимо 

ямкового ремонту по тротуарах, там ходять люди. Це вже не один рік 

розмовляємо, хоча б взяли проспект Миру, де люди ходять, жінки в туфлях 

ми про це забуваємо. Це невеликі кошти, можливо відкласти 1 вулицю, але 

тротуари відремонтувати. Також ми забули про прибудинкові території. Я 

зараз підтримаю дане рішення, але давайте в наступному місяці повернемося 

до теми тротуарів, доріг і прибудинкових територій, бо це дуже важливе для 

нас депутатів питання. 

Також я хотів би почути коли запрацює пологовий будинок і що для 

цього потрібно, і також, що у нас вирішується з питанням отримання 

учасниками АТО житла.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Почнемо з АТО. Неодноразово я звертався, як усно так і письмово, до 

губернатора Сумської області Миколи Олексійовича Клочка і жодної реакції 

з його боку не було, ні усної, ні письмової. Зараз я спілкуюся з учасниками 

АТО з приводу того, щоб зробити виїзну акцію під стінами ОДА, щоб врешті 

решт губернатор почув, що у нас досі не придбано жодної квартири сім’ям 

загиблих або постраждалим в АТО. Є кілька ідей, думок, перед наступним 

засіданням міської ради ці думки будуть озвучені, зараз про це ще зарано 

говорити, але певні напрацювання є. Коли ми отримаємо гроші на житло 

учасникам АТО з державного бюджету невідомо, це питання залежить від 

Уряду, Президента і губернатора.  

Стосовно тротуарів. Апарат управління ЖКГ неодноразово це питання 

піднімав на нараді зі мною і окремо. Питання полягає в тому, що 1 млн.грн. 

зараз вкласти в ямковий ремонт тротуарів? За 1 млн.грн. ми практично 

можемо зробити весь проспект Миру, викласти тротуарною плиткою. Робити 

там ямковий ремонт зараз і потім подивитися чи вистачить коштів, щоб 

зробити нам проспект Миру повністю тротуарною плиткою. Ми тут 

визначимося після того, як ми побачимо де ми перевиконали бюджет і я це 

неодноразово пояснював журналістам і депутатам.  

Якщо ви уважно подивилися, то вперше в історії міста Конотопа, 

можна сказати, комплексно підходимо до вирішення питання влаштування 

тротуару, зокрема тротуару вулиці Успенсько-Троїцькій від вулиці Клубної 

до вулиці Деповської. Зараз ми виділяємо кошти на проект облаштування 

цього тротуару в сучасному європейському стилі тротуарною плиткою, не 

асфальтом, а переваги тротуарної плитки ви знаєте. Після виготовлення 

проекту на наступній сесії ми виділимо кошти на облаштування цього 

тротуару, подивимося, що у них буде. Також під час цього проекту ми 
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будемо дивитися, як можна втілити проект по облаштуванню тротуару 

тротуарною плиткою по проспекту Миру. Ви абсолютно праві, що ці 

тротуари потрібно ремонтувати і ми обов’язково повернемося до цього 

питання по виконанню нашого бюджету за підсумками півріччя.  

По пологовому будинку. Сьогодні 26 число сьогодні є дидлайн у 

підрядників, які завершують виконання робіт по нашому пологовому 

будинку. Сьогодні за планом повинен буди закручений останній шуруп, 

останній гвинт в приміщенні нашого пологового будинку. За тією 

інформацією, яку я маю, в графік ми вкладаємося і сьогодні це питання буде 

вирішено. Люки ми зробили ті, які мали бути там в проекті, але не були 

виконані одразу, вже вони готові, в одній тільки шахті є нюанс, що ці 

швелера, які пішли на підсилення цих люків, вони стоять ребром і їх треба 

якось накрити, а щоб їх накрити, то треба вносити зміни до проекту .   

 

Павлюченко Г.П.: 

Там проектанти вже закінчують роботи. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Проектанти закінчують роботи і я вам скажу, що на виконання цих 

робіт потрібно не більше 1 дня., тобто додатково 1 день додатково до 

сьогоднішнього дня, після того, як проектанти віддадуть цей проект.  

Орієнтовно час відкриття нашого пологового будинку, про це можна 

говорити, це десь середина, або ІІІ декада, максимум ІV декада червня 

місяця.  

Я буду давати команду нашим лікарям поступово переїжджати, вже з 

наступного тижня, в приміщення пологового будинку, щоб вони готували 

собі робочі місця, облаштовувалися, розміщалися, з наступного тижня вони 

туди вже заїжджають.  

Хочу зазначити, щоб ні для кого не виявилося новиною, коли робили 

проект цього пологового будинку з усім, з меблями, не все було враховано до 

кінця, тобто частково самих ліжок і частково самих меблів, частково, я 

підкреслюю не 100%, а частково переїдуть туди старі. І після того, як ми 

повністю займемо це приміщення , коли ми будемо бачити, де і що потрібно 

поміняти на нове, там не багато його буде, тоді винесемо проект рішення і 

поміняємо на нове, щоб повністю було все нове в цьому будинку.  

 

Омельченко Т.П.: 

Я сьогодні почув, що на наступній сесії ми, можливо, будемо 

голосувати кнопками. Хотілося б почути: чи нашли систему і скільки вона 

буде коштувати? 

 

Яременко Н.А.: 

На сьогоднішній день підрядна організація з м.Хмельницього, це 

система «Віче». Ті зобов’язання, згідно договору, на 418 тис.грн. виконані. 

Ту частину, яку брало на себе підприємство нашого міста – це придбання 3 
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системних блоків, моніторів і телеекран, не виконали своє зобов’язання щодо 

поставки 3 системних блоків. Тому сьогодні ми не голосуємо. З 1 червня 

вони готові приїхати і скомплектувати систему, як тільки буде закуплено 

обладнання. 418 тис.грн. – це без комп’ютерів і телеекрана.  

 

Яроцький В.І.: 

Спочатку буде ремонт залу, підлоги, даху, який тече, а для «Віче» 

потрібно 3-4 дня, щоб встановити дану систему. 

 

Гланц В.А.: 

А меблі будуть замінені? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Будуть. Будуть облаштовані спеціальні столи для голосування, тому що 

на цих столах нічого неможливо зробити.  

 

Омельченко Т.П.: 

Наступне питання. Артем Юрійович, немає сенсу робити проект по 

вулиці Ярківській. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Проект буде робитися ділянка тільки від трамвайної колії і до асфальту. 

 

Омельченко Т.П.: 

Наступне питання. На минулій сесії ми приймали рішення про 300 

тис.грн водоканалу. Як там рухається дане питання? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Я прошу такі запитання озвучувати на 

погоджувальній раді, ми зараз затягуємо сесію. 

Я прошу дати відповідь Павлюченку Григорію Павловичу 

 

Павлюченко Г.П.: 

Водоканал взяв свої підрядні організації, які будуть виконувати схему 

оптимізації центрального водопостачання. У нас є своя. Зараз, після сесії, 

повинні укласти договір. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Протягом цього місяця відбулося вивчення цього питання, тобто хто 

буде робити, як буде робити, що буде робити, після чого робити, знайшлася 

якась документація, потім вивчили чи актуальна вона чи ні, зараз готується 

укладання договору на виконання цих робіт. Я думаю в п’ятницю, понеділок 

договір буде укладений. Будемо працювати. До робочої групи обов’язково 

будуть залучені всі бажаючі депутати, зокрема Іван Миколайович і я так 

бачу, що Тарас Павлович теж хоче. 



 

 

67 

 

Семеніхін А.Ю.: 

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

основу, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти поправки про які говорила заступник голови 

постійної комісії Сизон Т.А. та заступник міського голови Степанченко І.О., 

прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято.  

 
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 +    
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23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    

29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

23.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 

2016 рік» (7 скликання 3 сесія). 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглядався в постійних комісіях, на загальних 

зборах депутатів, обговорювався з керівниками фракцій, зауважень та 

пропозицій не було, цим рішенням ми просто співвідносимо рішення про 

внесення змін до бюджету із програмою соціально-економічного розвитку. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії Сизон 

Тетяні Анатоліївні. 

 

Сизон Т.А.: 

Дане питання розглядалося на комісії, просимо підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Товариство!  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти поправки, які були проголосовані в 

попередньому рішенні, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2016 рік» (7 скликання 

3 сесія)» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна +    

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    

14.  Клименко Іван Григорович +    

15.  Кондратьєв Євген Олексійович +    

16.  Кравченко Дмитро Миколайович +    

17.  Лиманчук Євгеній Володимирович +    

18.  Льовшин Наталя Олександрівна    + 

19.  Максименко Олександр Михайлович +    

20.  Марченко Юрій Миколайович +    

21.  Могиленко Павло Арвитович +    

22.  Назаренко Ігор Михайлович +    

23.  Огрохін Іван Миколайович +    

24.  Омельченко Тарас Павлович +    

25.  Паламарчук Тамара Михайлівна +    

26.  Пащенко Інна Олексіївна +    

27.  Позовний Олександр Миколайович    + 

28.  Поляков Анатолій Миколайович +    
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29.  Романенко Наталія Андріївна +    

30.  Сахно Олександр Олександрович +    

31.  Сизон Тетяна Анатоліївна +    

32.  Талала Сергій Миколайович    + 

33.  Толордава Леван Гівієвич +    

34.  Тягній Сергій Миколайович +    

35.  Ульянченко Оксана Федорівна +    

36.  Юрченко Олександр Володимирович +    

37.  Яременко Володимир Романович +    

 Всього голосів: 32 0 0 5 
 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

Про переобрання голови постійної комісії міської ради. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської ради. 

Шановні депутати! Згідно із заявою, яка надійшла від депутата міської 

ради, пропонується звільнити депутата міської ради Дубовик Любов Іванівну 

від виконання обов’язків голови постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, містобудування, земельних відносин та затвердити її членом 

даної комісії. Пропонується обрати головою земельної комісії депутата 

міської ради Завгороднього Сергія Івановича. Хочу звернути увагу, що наразі 

Завгородній Сергій Іванович виконує обов’язки заступника голови постійної 

комісії з питань промисловості, транспорту та зв’язку. Отже, після прийняття 

даного рішення відбудеться заміна і заступником даної комісії буде обрано, 

за згодою, депутата Бейгула Ігоря Станіславовича.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Пані Люба, Ви не передумали? 

 

Кирій О.В.:  

Артем Юрійович, я прошу уваги, я вважаю, що це поспішне рішення 

пані Дубовик, тому що це емоції. Насправді це комісія дуже серйозна і там 

потрібний професіонал, як Любов Іванівна.  

Тому я прошу Любов Іванівну, давайте дамо їй якийсь термін і зняти це 

питання з голосування. 

 

Обговорення питання депутатами. Вирішили, що якщо Дубовик Л.І. 

готова працювати, то нехай працює далі, а питання зняти з розгляду 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається Дубовик Л.І. 
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Дубовик Л.І.:  

Так, я готова далі працювати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб зняти дане питання з порядку денного, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Питання знято. 

 

25.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до складу виконкому міської ради. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий справами виконкому. 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з тим, що надійшла заява від 

заступника міського голови Ноєвого Юрія Миколайовича, прошу розглянути 

питання припинити повноваження та вивести зі складу виконавчого комітету 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ноєвого Юрія Миколайовича у зв’язку з переведенням на іншу посаду і 

затвердити членом виконавчого комітету Конотопської міської ради та 

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Іноземцеву Тетяну Григорівну. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 
 

Гланц В.А.: 

З цього питання зауважень та пропозицій не було, прошу винести на 

розгляд сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Тетяна Григорівна, прошу Вас до трибуни. 

 

Іноземцева Т.Г.:  

Я народилася в 1981 році в місті Конотопі. В 1999 році закінчила 

загальноосвітню школу №13, в 2004 році закінчила Ніжинський Державний 

педагогічний університет імені Миколи Гоголя і здобула спеціальність 

вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. В 2014 році 

закінчила Національну Академію України при Президентові України і 

здобула кваліфікацію магістр державного управління. В органах місцевого 

самоврядування працюю 11,5 років, із них 1,5 роки працювала спеціалістом 1 
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категорії, 1,5 роки головним спеціалістом і 8 років працювала начальником 

загального відділу міської ради, маю доньку, незаміжня. З приводу бажання 

працювати, то це бажання є і працювати, і змінити щось, і не просто змінити, 

а змінити на краще, покращити наше місто, життя мешканців в ньому. 

Звичайно 80% скарг – це питання ЖКГ, але в мене є бажання змінити щось, 

щоб їх було набагато менше.  

 

Омельченко Т.П.:  

Ми вчора фракцією зустрічалися з Тетяною Григорівною, задавали 

питання, отримали відповіді. Наша позиція наступна: 

1.Питання заступника міського голови – це питання міського голови, в 

першу чергу. Він пропонує кандидатуру і відповідає за неї. 

2.Ми побачили бажання Тетяни Григорівни працювати. 

Ми проголосуємо за цю кандидатуру, але я хочу сказати те, що ми в 

кінці зустрічі їй сказали, що вона повинна розуміти, що вся відповідальність 

за такі важкі напрямки, як ЖКГ, архітектура, земля, ЦНАП буде висіти, в 

тому числі і на ній, більшої частиною. Тому вона повинна це розуміти і все 

робити для того, щоб покращити ці питання і щоб було все в законодавчому 

руслі. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

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

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Проти    0. 

Утримались    3. 

Рішення прийнято, дякую.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

поіменного голосування депутатів Конотопської міської ради 7 скликання з питання: 

«Про внесення змін до складу виконкому міської ради» 

№ 

з/ч 

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

депутати 
ЗА ПРОТИ  УТРИМАВ-

СЯ 

1.  Семеніхін Артем Юрійович (міський голова) +    

2.  Багрянцева Олена Юріївна +    

3.  Бейгул Ігор Станіславович +    

4.  Бібик Віталій Володимирович +    

5.  Білоус Інна Василівна   +  

6.  Гланц Віталій Аркадійович +    

7.  Гричановський Анатолій Миколайович +    

8.  Гужва Сергій Вікторович    + 

9.  Демеха Наталія Іванівна    + 

10.  Дубовик Любов Іванівна +    

11.  Євсейчик Сергій Леонідович +    

12.  Завгородній Сергій Іванович +    

13.  Кирій Олександр Вікторович +    
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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: 29 0 3 5 
 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

26.СЛУХАЛИ: 

Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Семеніхін Артем Юрійович, міський голова. 

Зачитав текст проекту рішення: 

«Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", 

 

         міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Прийняти звернення до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо захисту моральних цінностей 

української нації та поваги до віруючих (додається). 

2.Направити звернення до Президента України, Верховної Ради 

України і Кабінету Міністрів України та ознайомити громадськість шляхом 

висвітлення у засобах масової інформації. 
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Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України стосовно захисту моральних цінностей 

української нації та поваги до віруючих   

 

В останні роки в Україні посилилася пропаганда радикального 

лібералізму. Його ідеї заперечують сімейні цінності нашого народу. Зокрема 

ведеться цілеспрямована робота з легалізації сексуальних збочень на 

законодавчому рівні. За фінансування міжнародних фондів «ЛГБТ» - лобісти 

(серед яких є і народні депутати) все агресивніше нав’язують українцям 

прийнятність аморальної поведінки, визнання її нормою. Україна стала 

територією для експериментів над народом і його культурою. 

 Це суперечить Конституції України. Жодна ідеологія не може бути 

визнана державною. Натомість вона сприяє розвитку української культури і 

традицій. Сімейні цінності - одні з основних в нашій культурі. Україна веде 

війну з Росією за незалежність та свою культуру та цінності. Україна не 

підтримує легалізацію сексуальних збочень. Тому будь-які спроби зробити це 

через публічний простір шляхом проведення маршів тощо або через урядові 

чи інші владні рішення суперечить демократії. 

 В Європейському союзі тільки деякі країни пішли шляхом легалізації 

екстремістських ідей. Натомість більшість країн цього не зробили. Тому саме 

маніпуляцією і обманом є посилання на те, що гомосексуалізм є 

легалізований в ЄС, або його легалізація є умовою для вступу в ЄС. 

 Права людини як правова концепція є цілісними в поєднанні з 

суверенітетом держави і правом народу на його культуру. Тому вони не 

можуть стояти вище за українську культуру. І тому неприйнятним є заяви 

деяких послів іноземних держав в інтересах легалізації гомосексуалізму. 

Україна не тільки не Росія. Україна також і суспільство є переважно віруюче 

і релігія – важлива складова його життя.  

 З огляду на вищезгадане, ВИМАГАЄМО: 

1. Зупинити впровадження лібералізму як державної ідеології. 

2. Заборонити проведення публічних акцій на підтримку гомосексуалізму 

чи на пропаганду його ідей, припинити зобов’язувати правоохоронні органи 

забезпечувати їх проведення. 

3. Запобігти будь-якій легалізації екстремістських ідей сексуального 

характеру через законодавство, в тому числі у формі легалізації одностатевих 

партнерств, гомосексуальної цензури і дискримінації прав віруючих через 

впровадження так званих «анти дискримінаційних законів». 

4. Внести поправки до тексту Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (що введений в дію 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року 

№1393-р). Неприпустимі  та потребують вилучення наступні заходи: 5) п.39, 

9) п.107, заходи 1), 3), 8), 9) п.105 (оскільки в них проголошуються 

нормативними відхилення сексуального характеру). Окрім того, з усього 

тексту необхідно прибрати прикметник «гендерний» ( і похідні від нього), як 

такий, що не несе смислового навантаження, окрім легалізації 
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гомосексуалізму і не має відношення до рівності чоловіків і жінок – адже 

йдеться про рівність так званих «гендерів», в які входять як рівні зі статтями 

різні форми збочень. Слід замінити його прикметником «сексуальний» (і 

похідними) у випадку запобігання насильству, «статевий» (і похідними) у 

випадку забезпечення соціальної справедливості. Слід усунути заходи: 4), 5) 

п.99, 2) п.100, весь п.102 (що передбачає пропаганду екстремістських 

концепцій), весь п.105 (де йдеться про легалізацію так званих соціальних 

партнерств гомосексуалістів, що зможуть усиновлювати дітей, яким нездатні 

надати гідне виховання). Найкращий вихід – якісне оновлення Плану у дусі 

духовних цінностей української нації, з повним уникненням екстремістської 

лексики (гендер, транссексуал, сексуальна орієнтація… ). 

5. Не допустити впровадження в новій редакції Конституції поняття 

«дискримінації за сексуальною/ гендерною ознакою», наполягати на 

збереженні визначення шлюбу як (ч. 1 ст. 51 чинної Конституції: «Шлюб 

ґрунтується на вільний згоді жінки і чоловіка»). 

6. Переглянути усі нормативні акти з метою усунення понять «гендерна 

ідентичність», «гендерна рівність», «гендерна політика» та ін., насамперед, 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» від 2005 року (який варто докорінно переписати для уникнення 

прикметника «гендерний») і похідних. 

7. Зупинити впровадження ювенальної юстиції (зокрема дію Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»), 

що катастрофічно спрощує механізм позбавлення батьківських прав. 

8. Вийти з усіх міжнародних договорів, що передбачають легалізацію 

екстремістських практик (в тому числі Європейської конвенції про 

усиновлення дітей). 

9. Ухвалити в цілому проекті Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів» (щодо захисту прав дітей на безпечний 

інформаційний простір), дата реєстрації 20.06.2011 №8711, який прийнятий 

за основу 02.10.2012. Про це ще в 2015 році закликала Київська обласна рада. 

10.  Відновити дію Національної комісії з питань захисту суспільної 

моралі. 

11.  З огляду на підтримку екстремістської ідеології, зокрема в інтересах 

легалізації гомосексуалізму, варто провести моніторинг діяльності Інституту 

уповноваженого з прав людини, а також докласти заходів до припинення 

пропагандистських дій, що виходять за межі компетенції Уповноваженого». 

 

Депутати обговорити дане питання і вирішили зняти його з розгляду, 

вивчити додатково і розглянути на наступній сесії. Міський голова дав 

доручення сектору міської ради з питань внутрішньої політики 

допрацювати дане питання і винести його на розгляд наступної сесії, 

Багрянцевій О.Ю. попрацювати з даного питання в депутатських комісіях. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб зняти з розгляду дане питання і перенести його на 

наступну сесію, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Питання перенесено.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Шановні депутати!  

В кого є зауваження щодо ведення сесії? 

Зауважень немає. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

В кого будуть повідомлення чи заяви?  

 

Сизон Т.А.: 

Висловила зауваження щодо об’єктивного висвітлення в газеті 

«Конотопський край» роботи депутатського корпусу на округах міста і 

щодо роботи сектору міської ради з питань внутрішньої політики. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Звернувся до депутатів міської ради, щоб вони надавали до сектору 

міської ради з питань внутрішньої політики інформацію про свою роботу на 

округах, яка буде розміщуватися в ЗМІ і в газеті «Конотопський край». 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Всі питання, винесені на розгляд дванадцятої сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

 

 (виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


