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ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

№ Назва прийнятого рішення Стор. 

1.  Протокол дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання  

2.   Порядок денний, списки депутатів, списки запрошених, 

результати поіменних голосувань   
 

3.   Про прийняття до відома звіту Національного транспортного 

університету про результати проведення обстеження 

пасажиропотоків на маршрутах загального користування та 

оптимізації транспортної мережі м.Конотоп   

 

4.   Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації   
 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією   

 

6.   Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією   

 

7.   Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі   

 

8.   Про внесення змін до рішень міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   
 

9.   Про виключення з переліку об’єктів приватизації комунальної 

власності   
 

10.   Про виділення майна, яке визнано спадщиною відумерлою, 

для учасників бойових дій в зоні АТО   

 

11.   Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп рухомого військового 

майна   

 

12.   Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки   
 

13.   Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2016 (7 

скликання 8 сесія) «Про міську Програму соціального захисту 

пільгових категорій населення м.Конотоп на І квартал 2016 

року»   

 

14.   Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

м.Конотоп на період до 2017 року   
 

15.   Про внесення змін до структури та штатного розпису 

територіального центру соціального обслуговування 

Конотопської міської ради   

 

16.   Про надання матеріальної допомоги    

17.   Про затвердження комплексної міської програми 

національного, військово-патріотичного виховання на 2016-

2018 роки   

 

18.   Про створення комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги м.Конотоп   
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19.   Про затвердження Положення про сектор юридичної роботи 

Конотопської міської ради   
 

20.   Про внесення змін до Положення про відділ організаційної та 

кадрової роботи міської ради   
 

21.   Про внесення змін до Програми підтримки органів 

самоорганізації населення на 2016 рік   

 

22.   Про затвердження Положення про сектор міської ради з 

питань охорони здоров’я та праці   
 

23.   Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 (2 

сесія 7 скликання) «Про закріплення депутатів Конотопської 

міської ради 7 скликання за виборчими округами та 

організацію прийому громадян депутатами»   

 

24.   Про затвердження Положення (нова редакція) про відділ 

освіти Конотопської міської ради   
 

25.   Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта 

Конотопа» на 2014-2017 роки   
 

26.   Про внесення змін до міської Програми з реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2014-2016 роки   
 

27.   Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства Виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 скликання 5 сесія)   

 

28.   Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2015-2016 роки   
 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.10.2016 "Про 

здійснення реконструкції парку культури та відпочинку 

"Юність" (7 скликання 18 сесія)   

 

30.   Про забезпечення розвитку легкоатлетичних видів спорту в 

місті   
 

31.   Про внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту на 2007-2017 роки   
 

32.   Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2016 року   
 

33.   Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік    

34.   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)»   
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УКРАЇНА 
 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 19 сесія міської ради 
 

м.Конотоп 

від   24.10.2016 10:00    

 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії:   29 (список додається) 

Запрошених:    32 (список додається) 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. Прошу 

провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 28 

депутатів. Сесія повноважна. Є пропозиція розпочати 

роботу дев’ятнадцятої сесії. Хто за те, щоб дев’ятнадцяту 

сесію розпочати, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На сесії присутні:  депутат Сумської обласної ради 

Биркун М.Б., заступник начальника Конотопського 

відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Сумській області Домніцин О.М., заступник 

керівника Конотопської місцевої прокуратури 

Удовиченко Р.А., представники засобів масової 

інформації, політичних партій, громадських організацій 

та громадськості. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Привітав депутатів, які відсвяткували свій день 

народження після останньої сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів до складу 

редакційної комісії.  

По кількісному складу заперечень немає? Немає.  
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Персонально: 

Лиманчука Євгенія Володимировича; 

Марченка Юрія Миколайовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до 

складу редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Лиманчука Євгенія Володимировича; 

Марченка Юрія Миколайовича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою 

редакційної комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Марченка Юрія 

Миколайовича. 

Товариство! Переходимо до визначення порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії. Пропозиції щодо порядку, 

регламенту, проекти рішень вам роздані. 

Але на погоджувальній раді виникло ще кілька питань. 

Додатково буде включено до бюджетного питання 

питання про виділення 100 тис.грн. на проектні роботи по 

стадіону "Юність".  

 

 

№ з/ч Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Виключити з порядку денного питання "Про погодження інвестиційної 

програми ТОВ "Тепловодпостач" м.Конотоп Сумської області на 2017-

2021 роки"   

 0.2  Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до 

комплексної Програми "Освіта Конотопа" на 2014-2017 роки"   

 0.3  Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до міської 

Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2014-2016 

роки"   

 0.4  Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до рішення 

міської ради від 17.10.2016 "Про здійснення реконструкції парку 

культури та відпочинку "Юність" (7 скликання 18 сесія)"   

 0.5  Затвердження порядку денного 19 сесії   

 0.6  Затвердження регламенту роботи 19 сесії   

 1  Про прийняття до відома звіту Національного транспортного 

університету про результати проведення обстеження пасажиропотоків 

на маршрутах загального користування та оптимізації транспортної 

мережі м.Конотоп   

 2  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   
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 3  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією   

 4  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 5  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 6  Про внесення змін до рішень міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 7  Про виключення з переліку об’єктів приватизації комунальної 

власності   

 8  Про виділення майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для 

учасників бойових дій в зоні АТО   

 9  Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп рухомого військового майна   

 11  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки   

 12  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2016 (7 скликання 

8 сесія) «Про міську Програму соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на І квартал 2016 року»   

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

період до 2017 року   

 14  Про внесення змін до структури та штатного розпису територіального 

центру соціального обслуговування Конотопської міської ради   

 15  Про надання матеріальної допомоги   

 16  Про затвердження комплексної міської програми національного, 

військово-патріотичного виховання на 2016-2018 роки   

 17  Про створення комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги м.Конотоп   

 18  Про затвердження Положення про сектор юридичної роботи 

Конотопської міської ради   

 19  Про внесення змін до Положення про відділ організаційної та кадрової 

роботи міської ради   

 20  Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік   

 21  Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань 

охорони здоров’я та праці   

 22  Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 (2 сесія 7 

скликання) «Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 7 

скликання за виборчими округами та організацію прийому громадян 

депутатами»   

 23  Про затвердження Положення (нова редакція) про відділ освіти 

Конотопської міської ради   

 24  Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки   
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 25  Про внесення змін до міської Програми з реалізації Конвенції ООН про 

права дитини на 2014-2016 роки   

 26  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства 

на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 

(7 скликання 5 сесія)   

 27  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки   

 28  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.10.2016 "Про 

здійснення реконструкції парку культури та відпочинку "Юність" (7 

скликання 18 сесія)   

 26.1  Повернення до порядку денного 19 сесії   

 26.3  Про забезпечення розвитку легкоатлетичних видів спорту в місті   

 29  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 30  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 

2016 року   

 31  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік   

 32  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)»   

 

 

0.1.Виключити з порядку денного питання "Про погодження інвестиційної 

програми ТОВ "Тепловодпостач" м.Конотоп Сумської області на 2017-

2021 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На загальних зборах депутатів надійшла пропозиція 

виключити з порядку денного питання "Про 

погодження інвестиційної програми ТОВ 

"Тепловодпостач" м.Конотоп Сумської області на 2017-

2021 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.2.Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до 

комплексної Програми "Освіта Конотопа" на 2014-2017 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Є пропозиція доповнити порядок денний 

питанням "Про внесення змін до комплексної Програми 

"Освіта Конотопа" на 2014-2017 роки".   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб включити до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 
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0.3.Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до міської 

Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2014-2016 

роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також є пропозиція доповнити порядок денний 

питанням "Про внесення змін до міської Програми з 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2014-

2016 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб включити до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.4.Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до рішення 

міської ради від 17.10.2016 "Про здійснення реконструкції парку культури 

та відпочинку "Юність" (7 скликання 18 сесія)". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також є пропозиція доповнити порядок денний 

питанням "Про внесення змін до рішення міської ради 

від 17.10.2016 "Про здійснення реконструкції парку 

культури та відпочинку "Юність" (7 скликання 18 

сесія)".   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб включити до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.5.Затвердження порядку денного 19 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Хто за те, щоб затвердити пропозиції до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.6.Затвердження регламенту роботи 19 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Хто за те, щоб затвердити регламент 

роботи дев’ятнадцятої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань 

порядку денного. Запис на виступ і для запитань 

проводиться за допомогою системи електронного 

голосування "Віче" або усного звернення депутата до 

головуючого шляхом підняття рук. 
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1.Про прийняття до відома звіту Національного транспортного 

університету про результати проведення обстеження пасажиропотоків на 

маршрутах загального користування та оптимізації транспортної мережі 

м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах, на міжсесійних 

засіданнях, були зустрічі із представниками 

Національного транспортного університету, який 

безпосередньо здійснював дане обстеження, були 

запитання на які надані відповіді, прошу підтримати 

даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної 

комісії і ми вважаємо, що перший крок у тому, щоб 

навести порядок в транспорті потрібно завершити. 

Робота проведена велика і далі будемо вже обладнувати 

зупинки розкладами, ставити GPS трекери і так далі. 

Перший крок потрібно вже завершити, врахувати всі 

пропозиції, тим більше пропозиції населення були вже 

враховані у цьому звіті. Тому прошу всіх підтримати 

звіт про проведену роботу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я прошу підтримати даний проект рішення і якщо 

немає зауважень, то ставлю його на голосування в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

2.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даним проектом рішення ми надаємо дозволи для 

виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. В 

першому пункті, а також в другому пункті надаємо 

дозволи для виготовлення проектів землевпорядної 

документації щодо відведення земельних ділянок, як 

для громадян для будівництва індивідуального житла, а 

також для гаражного будівництва. В пункті 3 ми 

змінюємо цільове призначення та надаємо дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою для РТЦ "Вежа". 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, було задано 
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ряд запитань, на які були надані відповіді. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається  

голові  профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Профільна комісія розглядала даний проект рішення. В 

протоколі ми зазначили, що третій пункт просимо 

виключити до з’ясування деяких обставин. На цей час 

ми з’ясували всі обставини і встановили, що дійсно 

його можна голосувати, виносити і підтримати у зв’язку 

з тим, що вся будівля належить безпосередньо цій 

організації "Вежа". Їх основний статутний вид 

діяльності - це саме телерадіопередачі і такі землі 

дійсно належать до цільового призначення, саме по 

цьому профілю. Питання виникало із-за комерційних 

об’єктів, які там розташовані, але будь-яке 

підприємство, будь яка фізична, юридична особа має 

право займатися видами діяльності незабороненими 

законодавством. При цьому вони ведуть 

бухгалтерський облік, сплачують податки, а земля 

безпосередньо знаходиться під їхнім об’єктом 

нерухомості і має таке цільове призначення. Тому 

маємо право голосувати і просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на загальних зборах 

депутатів, на профільній комісії, питань та зауважень не 

було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

голові  профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Профільна комісія винесла на розгляд сесії і просить 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

 

4.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на загальних зборах 

депутатів, на профільній комісії, питань та зауважень не 

було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

голові  профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Профільною комісією порушень не виявлено, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

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

договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

В першому пункті ми припиняємо право користування 

земельними ділянками нижче переліченим особам, у 

зв’язку з відчуженням об’єктів нерухомого майна. В 

другому пункті, на підставі поданих клопотань, 

продовжуємо термін оренди землекористувачам та 

суб’єктам господарювання терміном на три роки. Даний 

проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, питань та зауважень не 

було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

голові  профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення законний, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
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6.Про внесення змін до рішень міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

комісії, на загальних зборах, питань і зауважень не 

було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

голові  профільної постійної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Профільною комісією порушень не виявлено, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

7.Про виключення з переліку об’єктів приватизації комунальної 

власності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даним рішенням виключається об’єкт: нежитлова 

будівля по вулиці Успенсько-Троїцькій, 72/18 - це 

бокси. Також нежитлова будівля по вул.Деповській, 

103А - це також нежитлове приміщення, у зв’язку із 

тим, що зараз до нас заїхала 58 бригада і це майно 

потрібно для їхнього використання. Даний проект 

рішення був розглянутий на засіданнях профільних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику  голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглянуто комісією, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

8.Про виділення майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для 

учасників бойових дій в зоні АТО. 

Семеніхін  Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 
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Артем Юрійович міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даним проектом рішення включаються в перелік 

житлові будинки для того, щоб їх запропонувати в 

подальшому, як поліпшення житлових умов учасників 

бойових дій в зоні АТО. Це житловий будинок із 

господарчо-побутовими будівлями по вул.Парківській, 

25 і житловий будинок по вулиці Завгородній, 80. 

Даний проект рішення був розглянути на засіданні 

профільної комісії, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати та 

винести на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику  голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Профільною  комісією зауважень не виявлено, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

9.Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп рухомого військового майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення надається згода на прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста 

Конотоп з державної власності рухомого майна - це 

літак АН-26ш і також вам роздані до матеріалів сесії 

аркуші, де до цього проекту рішення ще буде 

включений гвинтокрил Мі-21а. Він зараз знаходиться в 

музеї авіації, це лише процедура, щоб все було вірно 

оформлено. Літак АН-26ш плануємо встановити біля 

ЕКО-маркету, там де буде сквер. Даний проект рішення 

був розглянутий на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, тому прошу підтримати із доповненням. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику  голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Профільною комісією зауважень не виявлено, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я прошу доповнити рішення пунктом 2 

"Системи бронетанкового та ракетно- артилерійського 

озброєння". Тобто, щоб наш музей поступово 



14 
 

розширювати. Десь є списаний "Град", є списаний 

міномет тощо. 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу проголосувати за доповнення, яке я зараз 

зачитав: "Систем бронетанкового та ракетно-

артилерійського озброєння", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

11.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький 

Венедикт Ідрисович 

Міською Програмою соціального захисту населення на 

2013-2016 роки передбачено фінансування і підтримку 

інвалідів війни та учасників бойових дій з числа 

учасників АТО для надання компенсаційних виплат 

вартості проїзду автомобільним та залізничним 

транспортом міжобласного та міжміського сполучення. 

Але інші категорії пільговиків не мали можливості 

скористатися правом пільгового проїзду, оскільки в 

державному бюджеті на 2016 рік кошти на ці цілі не 

передбачені. Даним рішенням затверджується перелік 

інших пільгових категорій громадян, які мають право 

на пільговий проїзд та порядок надання їм 

компенсаційних виплат за проїзд на автобусних 

маршрутах загального користування внутрішньо 

обласного та міжобласного сполучення. Даний проект 

розглядався на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати проект рішення з даного 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 



15 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

якщо немає зауважень, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

12.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2016 (7 скликання 8 

сесія) «Про міську Програму соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на І квартал 2016 року». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

На протязі року були зміни до цієї програми і цією 

програмою всі ці зміни враховані, і по цій програмі 

додається пільгове перевезення на залізничний 

транспорт, розмір 75 тис.грн. і додається 980 тис.грн. на 

використання електротранспортом. Даний проект 

розглядався на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

було, прошу підтримати проект рішення з даного 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

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

період до 2017 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Згідно рекомендації департаменту соціального захисту 

населення ми в цю програму додаємо напрямки роботи 

із внутрішньо переміщеними особами та учасниками 

АТО. Даний проект розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не було, прошу підтримати проект рішення 

з даного питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 
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 Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

 

14.Про внесення змін до структури та штатного розпису територіального 

центру соціального обслуговування Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Даний проект приводиться у відповідність до 

затвердженого типового штатного розпису. Даний 

проект розглядався на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати проект рішення з даного 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

15.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

На чергове засідання сесії підготовлено проект рішення 

про надання матеріальної допомоги за депутатськими 

зверненнями на суму 21 тис. 451 грн., але у зв’язку з 

чисельними зверненнями громадян, сума збільшилась 

на 32 тис. 915 грн. та становить 54 тис. 356 грн. Це не 

остаточна сума, тому що сьогодні ще були заяви. Тому 

даний проект рішення розглядався на засіданнях 
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постійних комісій, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати 

проект рішення з даного питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я вже звертав вашу увагу на те, щоб хоча б 

до загальних зборів депутатів надавати заяви, щоб ми 

встигли зачитувати наші прохання на надання 

матеріальної допомоги, а також на виділення коштів по 

вашим округам. Тому ми зараз це зачитувати не 

будемо, є матеріали, які є у фінансовому управлінні і 

ЖКГ. Тому я вас дуже прошу надавати матеріали до 

загальних зборів, щоб у нас не було ніяких 

неузгоджених моментів. Зараз будемо голосувати із 

заявами, які були подані до початку сесії. Слово для 

інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому 

разом із тими доповненнями, які надійшли сьогодні до 

10 ранку, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

16.Про затвердження комплексної міської програми національного, 

військово-патріотичного виховання на 2016-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 №641 "Про затвердження концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді", 

заходів щодо реалізації концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді і методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, був 

розроблений даний проект, який розглядався на 

засіданнях постійних комісій, на загальних зборах 

депутатів. Були зауваження і згідно цих зауважень в 

проекті рішення були зроблені відповідні коригування, 

тому прошу підтримати проект рішення з даного 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 
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Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

17.Про створення комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги м.Конотоп». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький 

Венедикт Ідрисович 

З цього питання проводилися обговорення, на наше 

запрошення до Конотопа приїзжав головний обласний 

лікар пан Бутенко, профільні депутати зустрічалися із 

ним, було вирішено розробити даний проект, який 

розглядався на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

було, прошу підтримати даний проект рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

18.Про затвердження Положення про сектор юридичної роботи 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на загальних зборах депутатів, 

зауваження та пропозиції були враховані, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 
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Гланц  

Віталій Аркадійович 

Зауважень та пропозицій немає, просимо підтримати 

даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

19.Про внесення змін до Положення про відділ організаційної та кадрової 

роботи міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Даний проект рішення підготовлений у зв’язку з 

передачею функцій по видачі довідок до оргвідділу, 

збільшення чисельності та зміни структури відділу, а 

також приведено назви посад у відповідність. Даний 

проект рішення розглядався на засіданнях постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не було, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Даний проект рішення був розглянутий на комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

20.Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення підготовлений у зв’язку з 

проведенням значного обсягу робіт головами 

квартальних комітетів щодо участі у благоустроїв міста, 

допомоги військовому комісаріату щодо призову до 

військової служби, участі в загальноміських заходах. 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати 
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даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Даний проект рішення розглядався на комісії, я вважаю, 

що потрібно заохочувати та підтримувати квартальні 

комітети та виділити їм додаткові кошти, бо вони 

виконують великий обсяг роботи.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

21.Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань 

охорони здоров’я та праці. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення підготовлений у зв’язку з 

реорганізацією сектору охорони здоров’я. Дане питання 

піднімалося депутатами, як минулої каденції так і 

депутатами 7 скликання. Тому, після вивчення даного 

питання, пропонується таке положення про сектор 

міської ради з питань охорони здоров’я та праці. Даний 

проект рішення розглядався на засіданнях постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, зауваження, які 

були надані були внесені, прошу підтримати даний 

проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

22.Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 (2 сесія 7 

скликання) «Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 7 

скликання за виборчими округами та організацію прийому громадян 
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депутатами». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Деякі депутати виявили бажання перейти на інші 

округи, зокрема Володимир Яременко переходить на 

округ Тараса Омельченка, Тарас Омельченко 

переходить на округ Олександра Максименка, а 

Олександр Максименко переходить на округ 

Володимира Яременка. Це рішення за спільною згодою 

депутатів, комісії всі розглянули, зауважень не було, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній 

постійній комісії, ми зазначили, що якщо ніхто із 

депутатів не заперечує, то ми також не заперечуємо. 

Просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

23.Про затвердження Положення (нова редакція) про відділ освіти 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, на 

загальних зборах, зауважень не було. У зв’язку зі 

змінами в штатному розписі ми приймаємо таке 

рішення, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 



22 
 

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

2014-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Дане питання також розглядалося на профільній комісії, 

на загальних зборах, зауважень не було, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

25.Про внесення змін до міської Програми з реалізації Конвенції ООН про 

права дитини на 2014-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Питання обговорювалося на профільній комісії, 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! У нас є ще одне питання, по бюджету воно 

проходить, а проекту рішення по ньому немає. У 

зв’язку із тим, що реконструюється стадіон "Юність", 

там зараз немає змагань з легкої атлетики, нам потрібно 

додатково виділити кошти в розмірі 500 тис.грн. на 

стадіон "Локомотив". Я зараз зроблю перерву на 10 
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хвилин. Пані Безпала, підійдіть до пані Паламарчук і 

разом з Кошевецькою порадьтеся, як це правильно 

зробити, щоб ми прийняли правильне рішення.  

10 хвили перерва. 

 Після перерви. 

26.Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення ми вносимо зміни в програму 

КП ВУВКГ і доповнюємо заходом 24 - це здійснення 

ремонтів спецтехніки, виділяємо 100 тис.грн. на ремонт 

автогрейдеру. Даний проект рішення був розглянутий 

на засіданнях профільних комісій, на загальних 

депутатських зборах, пропозицій та зауважень не 

надходило, тому прошу підтримати та проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

секретарю профільної постійної комісії Тягнію Сергію 

Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

На профільній комісії розглядалося дане питання, 

зауважень та пропозицій не було, просимо підтримати. 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

 

Повідомив, що підприємство буде старатися 

відремонтувати цей грейдер, так як кошти виділені 

пізно і є проблеми із запчастинами, і є проблеми з 

грейдеристом. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

27.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Цим рішенням виділяється 60 тис.грн. на придбання 

твердопаливного котла для комунального підприємства 

"Центральне". Даний проект рішення був розглянутий 

на засіданнях профільних комісій, на загальних 

депутатських зборів, пропозицій та зауважень не 

надходило, тому прошу підтримати та проголосувати. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається 
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Артем Юрійович 

 

заступнику голови профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус Інна Василівна 

 

На профільній комісії зауважень не виявлено, просимо 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! На сесії у липні 2016 року міська 

рада прийняла рішення "Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки" про 

виділення 450 тис.грн. на модернізацію котла по вулиці 

Амосова. Я прошу, так як вже почався опалювальний 

сезон, заслухати керівника комунального підприємства 

"Теплогарант", що зроблено за цей час по цьому 

питанню.  

Підлипенець  

Олег Михайлович 

(Директор КП 

«Теплогарант») 

Дійсно, ми звернулися в місті Суми до проектної 

організації за допомогою у вирішені питання проектної 

документації. На сьогодні проект складається з 5 томів - 

це газова частина, автоматика, електрика, екологія і 

будівельна частина. Проект складний, сьогодні я туди 

телефонував, вже він в чорновому варіанті зроблений, 

на завтра є співдомовленість їхати туди і з’ясувати 

деякі питання. Також паралельно ми із Сумигаз віддали 

опитувальний лист на рахунок тих умов. Там також є 

питання і завтра ми із проектантами будемо 

зустрічатися із Сумигаз, із Черненко по вирішенню 

цього питання, щоб закрити і вийти на фінансову 

стадію цього проекту. В п’ятницю був відеоселектор і я 

хочу подякувати Тарасу Павловичу, що він допоміг у 

вирішенні питання по повірці лічильників. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Олег Михайлович! Пройшло вже три місяці, тариф на 

підприємстві "Теплогарант" досягає майже 40 грн. за 

квадратний метр. В цей час я вважаю цю Вашу 

бездіяльність саботажем. 

Підлипенець  

Олег Михайлович 

 

Тарас Павлович! Ми, що в спромозі робимо самі. Ми 

встановлювали лічильники, ми рахуємо всі кошти, в 

суботу і неділю запускали військове містечко, я 

кожного дня на роботі, що можу то і роблю. Я не 

вважаю, що це саботаж, я можливо десь упустив це 

питання, але я обов’язково завтра поїду, щоб вирішити 

це питання терміново. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я прошу, щоб начальник УЖКГ і профільний заступник 

взяли на контроль це питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Так. Пане Павлюченко, пані Іноземцева підготуйте 

розширену доповідь, звіт, якщо треба візьміть 

пояснення з пана Підлипнця стосовно цієї ситуації, бо 

дійсно вже пройшло три місяці. На міжсесійному 
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засіданні, щоб чітко було зрозуміло хто винен, хто не 

винен, вся хронологія подій і доповісти. Також і по 

встановленню лічильників. 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

28.Про внесення змін до рішення міської ради від 17.10.2016 "Про 

здійснення реконструкції парку культури та відпочинку "Юність" (7 

скликання 18 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Там додалося: враховуючи звернення Конотопської 

міської благодійної організації "Світанок" і через 

рисочку Парафії Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП. 

Це зроблено з метою, щоб фінансування могли 

здійснювати із Світанка і із Парафії Різдва Пресвятої 

Богородиці. Прошу підтримати даний проект рішення і 

проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Щоб висловити свою думку, слово надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Я, як голова профільної комісії, погоджуюсь і хотів би, 

щоб за це рішення депутати проголосували 

одноголосно. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Зараз підготували проект рішення про 

виділення коштів в розмірі 500 тис.грн. на стадіон 

"Локомотив" для будівництва бігової доріжки.  

 

26.1.Повернення до порядку денного 19 сесії. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Товариство! Ставлю зараз на голосування питання про 

повернення до порядку денного і включення в порядок 

денний цього питання. Прошу підтримати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

26.3.Про забезпечення розвитку легкоатлетичних видів спорту в місті. 
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Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Зачитала текст рішення: "Доручити відділу освіти та 

відділу міської ради у справах молоді та спорту 

розробити заходи щодо розвитку та популяризації в 

місті легкоатлетичних видів спорту. Фінансовому 

управлінню Конотопської міської ради у 2016 році 

виділити кошти для фінансування капітального ремонту 

легкоатлетичних бігових доріжок на стадіоні 

"Локомотив" Конотопської дитячо-юнацької спортивної 

школи Михайла Маміашвілі. Контроль за виконанням 

даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти, культури, духовності, сім'ї та 

молоді, фізичної культури та спорту, засобів масової 

інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров'я, материнства і дитинства". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пане Гричановський! Яка Ваша думка? 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Підтримую. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я прошу доручити відповідним структурним 

підрозділам підготувати пропозиції нашим депутатам 

обласної ради для включення в бюджет обласної ради 

на 2017 рік коштів для доріжки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Згоден. Відділ освіти і фінансове управління, вважайте 

те, що було сказано Тарасом Омельченком за моє 

доручення, тому готуйте. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

29.Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даним проектом рішення ми виділяємо 50 тис.грн. на 

розроблення проектно-кошторисної документації для 

облаштування переїзду по проспекту Червоної Калини, 

а також прошу погодити внести зміни в проект рішення 

в самому описанні «Капітальний ремонт трамвайного 

переїзду по проспекту Червоної Калини», також додати 

в цій табличці «м.Конотоп Сумської області». Прошу 

підтримати даний проект рішення, який розглядався на 

профільних депутатських комісіях і на загальних 

зборах. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної 

комісії, зауважень і пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому 

з уточненнями, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

30.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 

2016 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

комісії, на загальних зборах депутатів, це технічний 

момент для того, щоб ми могли бачити наше 

перевиконання за 9 місяців 2016 року і далі розподілити 

це перевиконання по статтям видатків. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

комісії, прошу депутатів затвердити звіт про виконання 

бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, 

пропозиції? Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Основне тіло проекту рішення розглядалося на 

загальних зборах, на депутатських комісіях, на 

профільній депутатській комісії, були певні питання на 

які були надані відповіді. Також даний проект рішення 

має певний ряд доповнень. Пакет доповнень №1 вам 

всім розданий: перший пункт - це ми виділяємо 100 

тис.грн. на індивідуальний тепловий пункт будинку 92 
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по вулиці Генерала Тхора. Також 50 тис.грн. ми 

виділяємо на світлофор по проспекту Миру, вулиці 

Свободи та вулиці Богдана Хмельницького і 25 тис.грн. 

ми виділяємо на проектні роботи для встановлення 

світлофору по вулиці Вирівській навпроти будинку 

№25. Також в пункті 2 та 3 ми виділяємо 500 тис.грн. на 

стадіон ДЮСШ М.Маміашвілі. 60 тис.грн. ми 

виділяємо 13 школі на басейн та 100 тис.грн. ми 

виділяємо на освітлення навчальних закладів - дитячі 

садки та загальноосвітні школи. Четвертий пункт - це 

депутатські кошти згідно ваших заяв. Також останнім 

пунктом ми виділяємо 100 тис.грн. на проектно-

кошторисну документацію по парку "Юність". Це 

перший пакет доповнень. Також  другий пакет 

доповнень - це згідно змін до постанови КМУ від 

24.06.2016 нам надаються по соц-економ розвитку певні 

статті видатків, доповнення №2, у вас є повний перелік.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Народним депутатом України Ігорем Федоровичем 

Молотком доповнено виділення коштів з фонду соц-

економ розвитку для нашого міста в розмірі 4 млн. 460 

тис.грн. Це доповнення до тих коштів, які вже були 

виділені на капітальні ремонти освітніх закладів нашого 

міста. Чому саме так формувався список 

прибудинкових територій і дитячих майданчиків? 

Список формувався згідно зі зверненнями до Народного 

депутата України, до приймальні Народного депутата 

України і вони були обговорені з міським головою, 

тобто це саме ті об’єкти, які потребують вирішення цих 

питань. Що стосується капітального ремонту 

трамвайного переїзду, то звернення в приймальні 

Народного депутата з 2012 року.  

Завгородній  

Сергій Іванович 

Чому ці кошти були розподілені таким чином? 

Частково я почув відповідь на своє питання, все 

зрозуміло, це кошти, які виділив КМУ за сприяння 

Ігоря Федоровича. У мене виникає питання: не 

враховані побажання більшості депутатів, я розумію, 

що ці кошти виділялися ціленаправлено, але ми не 

бачили цих коштів, нас поставили перед фактом про 

цей розподіл. Не враховані побажання більшості 

депутатів, тому є пропозиція більш зважено підійти до 

розподілу цих коштів і можливо знайти кошти для 

врахування побажань всіх депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дивіться. Людина віднайшла кошти для міста Конотоп, 

йому це вдалося і Слава Богу. Як він розподіляв ці 

кошти? Він радився з мешканцями. Тобто, як громада 



29 
 

сказала, він так і зробив. І в мене є відповідно з цього 

пропозиція: для того, щоб врахувати інтерес 

депутатського корпусу в розвитку міста, то я зараз даю 

доручення УЖКГ  і фінансовому управлінню, щоб в 

проекті бюджету на наступний рік врахувати ті 

території, які не підпали під чиїсь округи, щоб в 

бюджеті наступного року там були обов’язково 

прибудинкові території депутатів, які зараз залишилися 

без них. Ви згодні зі мною? Згодні. Тоді будь ласка 

фінансове управління і УЖКГ попрацюйте над цим і на 

депутатські міжсесійні слухання, які зараз мають бути, 

підготуйтеся і вислухайте пропозиції кожного депутата, 

а потім на наступні міжсесійні слухання, коли ми 

будемо мати в розпалі бюджетний процес, остаточно, 

щоб на міжсесійних затвердили і підготували 

відповідний проект рішення. Тому що я розумію, що 

один депутат може прийти з однією прибудинковою 

територією, а другий прийде з десяттю, Тобто щоб всім 

було справедливості. Добре? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Тут не враховувалися побажання депутатів міської 

ради, тут враховувалися побажання до Народного 

депутата України. Це все наше місто. Тут не зроблена 

територія, наприклад на 31 окрузі, там де депутат 

Сизон. Розумієте про що я кажу? Давайте будемо 

об’єктивними і говорити про те, що врахувати все і 

зробити все місто неможливо. Будемо вдячні за те, що 

взагалі ця робота почалася.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Дякуємо Ігорю Федоровичу за це. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Висловила думку, що в одних мікрорайонах робиться 

все і Молоток І.Ф. допомагає, а у інших взагалі нічого 

не робиться. Повідомила, що по вулиці Рябошапка 

взагалі за рік нічого не було зроблено. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Звернувся до депутатів, щоб підтримати дане рішення, 

розподілити ці кошти так, як вони були розподілені 

Народним депутатом. Звернувся до депутатів, щоб вони 

особисто зверталися до Народного депутата при 

розподілі коштів на наступні роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Звернувся до міського голови, щоб начальник УЖКГ 

доповів до якого терміну і що буде зроблено по вулиці 

Рябошапка відповідно до заяви, що зробила Дубовик 

Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Я виділяла кошти, щоб підняти плити, вони пів року 

висіли, потім їх дали на Успенсько-Троїцьку на плитку, 

я вже не хочу більше писати, бо все одно ніхто нічого 
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не робить. 100 тис.грн. на освітлення, громадський 

бюджет, до цього часу не освоєно, не використано, 

нічого не робиться, добре що гілля та дерева 

поспилювали. Дахи на жодному будинку, не 

заплановані капітальні вкладення, прибудинкова 

територія жодного будинку не запланована. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Більше тижня вишка працювала КП "Флори" на вулиці 

Рябошапко і робили дахи. Як це не робилися дахи? Ви 

просто не володієте ситуацією. 

Павлюченко  

Григорій Павлович 

По дахам було виділено тільки на 5 будинків і ними 

займається сам ЖЕК. 

 Обговорення питання виконання робіт по округам. 

Виступили Семеніхін А.Ю., Дубовик Л.І., Павлюченко 

Г.П., Максименко О.М. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Я також вважаю, що якщо Народний депутат, Ігор 

Федорович, вирішив з мешканцями це питання і це його 

була ініціатива, то я думаю, що ми не повинні заважати 

і повинні підтримати.  

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Ці кошти взагалі могли не виділятися і взагалі могли не 

прийти в Конотоп. Якщо вони вже прийшли, то 

потрібно їх приймати. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

 

Шановні депутати! Є пропозиція припинити 

обговорення, підтримати доповідача, це питання 

вирішене і залучення коштів це те, до чого ми всі 

прямуємо. А щоб ми були ініціативними і не 

сперечалися, то і на міжсесійних засіданнях потрібно 

проявити свою ініціативу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Ми ні в якому разі не ставимо "палки в колеса". Ми 

підтримуємо, це все дуже добре, але є нюанс про який я 

казав - потрібно розмовляти і далі. Ми підтримуємо це. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Товариство! Ставлю на голосування даний 

проект рішення в цілому з доповненням. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

Пропоную внести всі зміни, що стосуються 

сьогоднішніх заяв депутатів відповідно до 

розпорядників коштів, які вони сьогодні подали. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згоден. Підтримую. Тобто з усіма змінами, які були 

зараз зачитані. Згода товариство, одразу в цілому? 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

32.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)». 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Цей проект рішення є суто технічним моментом, 

приводимо у відповідність раніше прийняті рішення. 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях, на 

загальних зборах, зауважень та пропозицій не було, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Прошу підтримати з урахуванням усіх змін, що 

приймалися в бюджет. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Відсутні. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В кого будуть повідомлення чи заяви? 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Задав питання до УЖКГ: коли будуть встановлені та 

прораховані дитячі майданчики на запити депутатів і 

скільки коштує документація на встановлення 1 

майданчика. 

Павлюченко  

Григорій Павлович 

 

Все буде залежати від того, які Ви замовили елементи зі 

своїх депутатських коштів. Складається кошторис, він 

проходить експертизу і згідно кошторису на установку 

виділяються кошти.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дав доручення Павлюченку Г.П. надати Гланцу В.А. 

повне роз’яснення з даного питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Всі питання, винесені на розгляд дев’ятнадцятої сесії, 

вирішені. На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       А.Ю.Семеніхін 
 


