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ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

№ Назва прийнятого рішення Стор. 

1.  Протокол двадцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання 
 

2.  Списки депутатів, списки запрошених, результати поіменних 

голосувань   

 

3.  Про надання дозволу на приватизацію жилих приміщень в 

гуртожитку, який перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста  

 

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 виконкому та міської ради   

9.  Про надання в суборенду земельної ділянки   

10.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

11.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на 

2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

29.07.2016 (7 скликання 18 сесія) 

 

12.  Про затвердження Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки  

 

13.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки  

 

14.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-

експлуатаційного підприємства «Житлосервіс» в новій редакції  

 

15.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку 

комунального підприємства «Банно-пральний комбінат 

Конотопської міської ради» на 2017-2018 роки  

 

16.  Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті 

Конотоп на 2017-2019 роки  

 

17.  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних 

закладів міста Конотоп на 2017 рік  

 

18.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2017 рік   

19.  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів 

інститутів громадського суспільства» на 2017 рік  
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20.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та 

оздоровлення дітей улітку 2017 року»  

 

21.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки  

 

22.  Про затвердження Міської програми соціального захисту 

населення  на 2017 рік  

 

23.  Про затвердження Міської програми соціального захисту 

пільгових категорій населення на 2017 рік  

 

24.  Про надання матеріальної допомоги   

25.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2016 рік  

 

26.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2017 рік  

 

27.  Про внесення змін до Програми підтримки органів 

самоорганізації населення на 2016 рік  

 

28.  Про затвердження Програми підтримки органів 

самоорганізації населення на 2017 рік  

 

29.  Про структуру та чисельність виконавчих органів 

Конотопської міської ради Сумської області  

 

30.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2017 року   

31.  Про Міську програму з реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на 2017-2019 роки  

 

32.  Про затвердження Програми організації та проведення 

фестивалів та святкових заходів в місті на 2017 рік  

 

33.  Про  внесення змін до Програми інвестиційного розвитку 

м.Конотоп на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)  

 

34.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки  

 

35.  Про внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту на 2007-2017 роки  

 

36.  Про затвердження міської Програми «Відкритий 

інформаційний простір м.Конотопа на 2017-2020 роки»  

 

37.  Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку м.Конотопа на 2017 рік  

 

38.  Про міський бюджет на 2017 рік   

39.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік   

40.  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 

 21 сесія Конотопської міської ради 
 

м.Конотоп 

від   22.12.2016   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 присутній 27 

депутатів. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати 

роботу двадцять першої сесії. Хто за те, щоб двадцять 

першу сесію розпочати, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! На сесії присутні: перший 

заступник начальника Конотопського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Сумській 

області Васильченко Олександр Вікторович, керівник 

Конотопської місцевої прокуратури Сегида Сергій 

Миколайович, члени виконавчого комітету міської ради, 

заступники міського голови, керівники комунальних 

підприємств міста, керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації, 

політичних партій, громадських організацій та 

громадськості. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 21 сесії міської ради 7 скликання 

22 грудня 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   

управління економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

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 та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

договорів оренди землі 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

5.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

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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6.  Про надання в суборенду земельної ділянки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

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 земельної ділянки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

8.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 18 

сесія) 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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 

 

9.  Про надання дозволу на приватизацію жилих приміщень в гуртожитку, 

який перебуває у комунальній власності територіальної громади міста 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

10.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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11.  Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

12.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

13.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Порт» 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

14.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» в новій редакції 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Рогожин С.М., директор ЖРЕП «Житлосервіс» 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

15.  Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради  



8 
 

16.  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2017 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 

 

17.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2017 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 

 

18.  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 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 

 

19.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року» 

 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 

 

20.  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 
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21.  Про затвердження Міської програми соціального захисту населення  на 

2017 рік             

 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 

 

22.  Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення на 2017 рік         

 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 

 

23.  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 

 

24.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності 

на 2016 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

25.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2017 рік 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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26.  Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік    

 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 

 

27.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2017 рік   

 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 

 

28.  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області 

 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 

 

29.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2017 року 

 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 

 

30.  Про Міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2017-2019 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Дем’яненко А.О., начальник служби міської ради у справах дітей  

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

31.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради  

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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32.  Про надання згоди Комунальному ремонтно-експлуатаційному 

підприємству «Порт» на отримання кредиту у формі овердрафт в 

установах банків та передачу майна під заставу 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

33.  Про  внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 

(7 скликання 9 сесія) 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

34.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Пащенко І.О.., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

35.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

36.  Про затвердження міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотопа на 2017-2020 роки» 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Євдоченко М.С., завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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37.  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2017 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

38.  Про міський бюджет на 2017 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

39.  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 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

40.  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 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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№ з/ч Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Обрання редакційної комісії  

 0.2  Затвердження порядку денного 21 сесії   

 0.3  Затвердження регламенту роботи 21 сесії   

 9  Про надання дозволу на приватизацію жилих приміщень в гуртожитку, 

який перебуває у комунальній власності територіальної громади міста   

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 4  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 5  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради   

 6  Про надання в суборенду земельної ділянки   

 7  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

 8  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 18 

сесія)   

 10  Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки   

 11  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Порт»   

 12  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки   

 14  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» в новій редакції   

 13  Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки   

 15  Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки   

 16  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2017 рік   

 17  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2017 рік   

 18  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік   

 19  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року»   

 20  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 
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на 2013-2016 роки   

 21  Про затвердження Міської програми соціального захисту населення  на 

2017 рік   

 22  Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення на 2017 рік   

 23  Про надання матеріальної допомоги   

 24  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності 

на 2016 рік   

 25  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2017 рік   

 26  Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік   

 27  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2017 рік   

 28  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області   

 29  Про план роботи міської ради на І півріччя 2017 року   

 30  Про Міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2017-2019 роки   

 31  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік   

 33  Про  внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 

(7 скликання 9 сесія)   

 32  Про зняття з порядку денного питання "Про надання згоди 

Комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству «Порт» на 

отримання кредиту у формі овердрафт в установах банків та передачу 

майна під заставу 

 34  Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки   

 35  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 36  Про затвердження міської Програми «Відкритий інформаційний 

простір м.Конотопа на 2017-2020 роки»   

 37  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2017 рік   

 38  Про міський бюджет на 2017 рік   

 39  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік   

 40  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)   

 41  Запит Пащенко І.О.   

 42  Різне   
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0.1.Обрання редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Для подальшої роботи сесії нам необхідно 

обрати редакційну комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Толордаву Левана Гівієвича; 

Пащенко Інну Олексіївну. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до 

складу редакційної комісії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Редакційна комісія: Толордава Л.Г., 

Пащенко І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Толордаву Левана Гівієвича; 

Пащенко Інну Олексіївну. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою 

редакційної комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Пащенко Інну 

Олексіївну. 

 

0.2.Затвердження порядку денного 21 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Переходимо до визначення порядку денного 

двадцять першої сесії. Пропозиції щодо порядку, 

регламенту, проекти рішень вам роздані. 

Хочу відразу запитати. Чи будуть ще депутатські запити 

окрім запиту Пащенко І.О.? Не будуть. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

двадцять першої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 21 сесії. 

 

0.3.Затвердження регламенту роботи 21 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи двадцять 

першої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження регламенту роботи 21 

сесії. 
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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. 

 

Порядок денний 21 сесії міської ради 7 скликання 

№ 

з/ч 

Питання  

1.   Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

3.   Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

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

договорів оренди землі   

5.   Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради   

6.   Про надання в суборенду земельної ділянки   

7.   Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

8.   Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 18 сесія)   

9.  Про надання дозволу на приватизацію жилих приміщень в гуртожитку, 

який перебуває у комунальній власності територіальної громади міста   

10.   Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки   

11.   Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Порт»   

12.   Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки   

13.   Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки   

14.   Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» в новій редакції   

15.   Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки   

16.   Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2017 рік   

17.   Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2017 рік   

18.   Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік   
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19.   Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року»   

20.   Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки   

21.   Про затвердження Міської програми соціального захисту населення  на 

2017 рік   

22.   Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення на 2017 рік   

23.   Про надання матеріальної допомоги   

24.   Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності 

на 2016 рік   

25.   Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2017 рік   

26.   Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік   

27.   Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2017 рік   

28.   Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області   

29.   Про план роботи міської ради на І півріччя 2017 року   

30.   Про Міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2017-2019 роки   

31.   Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік   

32.  Про надання згоди Комунальному ремонтно-експлуатаційному 

підприємству «Порт» на отримання кредиту у формі овердрафт в 

установах банків та передачу майна під заставу 

33.  Про  внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 

(7 скликання 9 сесія)   

34.   Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки   

35.   Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

36.   Про затвердження міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотопа на 2017-2020 роки»   

37.   Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2017 рік   

38.   Про міський бюджет на 2017 рік   

39.   Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік   

40.   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)   

41.   Запит Пащенко І.О.   
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що першим питанням повинно було бути 

розглянуте питання "Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації", але у зв’язку 

із тим, що на сесії присутні мешканці гуртожитку по 

вулиці Братів Лузанів, 49 і щоб не тримати їх довго на 

сесії, поставив першим питанням проект рішення "Про 

надання дозволу на приватизацію жилих приміщень в 

гуртожитку, який перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста". 
 

9.Про надання дозволу на приватизацію жилих приміщень в гуртожитку, 

який перебуває у комунальній власності територіальної громади міста. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Як ви всі пам’ятаєте, ми рішенням міської ради 

гуртожиток по вул.Братів Лузанів, 49 прийняли до 

комунальної власності. Зараз у мешканців виникає дуже 

багато проблем і питань, і найактуальніше питання - це те, 

що в багатьох мешканців гуртожитку в паспортах не 

проставлені номери кімнат. Наш ЦНАП не може їм 

видати жодної довідки. Ми ходили на зустріч з 

мешканцями гуртожитку і пропонували їм звернутися з 

позовними заявами до суду, щоб суд визначав кількість 

прописаних, щоб вони приходили із свідками і доводили 

скільки років вони там проживають, щоб в подальшому 

вони мали змогу приватизувати дану кімнату у 

гуртожитку. Але суд їм відмовляє і не приймає позовні 

заяви, а люди зайшли у глухий кут. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Цей проект рішення передбачає, що люди, які мають 

право на приватизацію житлових приміщень в цьому 

гуртожитку, щоб вони скористалися цим правом. А ті хто 

не прописані, щоб вони могли через суд отримати собі це 

право. 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Це питання розглядалося на профільній комісії, жваве 

було обговорення, комісія прийняла рішення погодити та 

винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

приватизацію жилих приміщень в гуртожитку, який 
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перебуває у комунальній власності територіальної 

громади міста. 

 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій 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 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

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 - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

 

2.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 профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій 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 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

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 - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією. 

 

3.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 
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Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій 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 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

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 - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

 

4.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 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій 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 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

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 - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

 

5.Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій 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 

 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

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 - Про внесення змін до 

рішень виконкому та міської ради. 

 

6.Про надання в суборенду земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій 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 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання в суборенду 

земельної ділянки. 

 

7.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій 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 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

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 - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки. 

 

8.Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 18 сесія). 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних комісій, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не надходило, 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 

 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та забезпечення пожежної 

безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 18 сесія). 

 

10.Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільних комісій, були запитання, надавались 

відповіді, розглянутий на загальних депутатських зборах, 

також були запитання, депутати отримали відповіді, тому 

прошу підтримати даний проект рішення та винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Це питання розглядалося на профільній комісії, було 

жваве обговорення, але ми прийняли рішення, щоб 

винести на розгляд міської ради, просимо підтримати це 

питання.  

МАКСИМЕНКО: Підтримати. Реформа ЖКГ повинна 

бути. Ми в цій програмі закладаємо загальні поняття, а 

вже в січні місяці будемо детально розглядати це питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка Ваша особиста думка з даного питання? 
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Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Підтримати. Реформа ЖКГ повинна бути. Ми в цій 

програмі закладаємо загальні поняття, а вже в січні місяці 

будемо детально розглядати це питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив перерву на 5 хвилин.  

 Після перерви: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу зайняти робочі місця, продовжуємо 

роботу сесії. 

 

11.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Порт». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій надходило дуже багато, в деяких депутатів 

цей проект рішення знайшов підтримку, в деяких ні, але я 

прошу вас проголосувати за даний проект рішення і 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Моя думка - це підприємство потрібне місту Конотопу, я 

підтримую.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Порт». 

 

12.Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки. 

Семеніхін  Слово має Прокопенко Олександр Павлович, заступник 
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Артем Юрійович директора КП ВУВКГ. 

Прокопенко 

Олександр Павлович 

 

Дане питання було розглянуто на профільних комісіях, 

зауважень та заперечень щодо його виконання не було, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть запитання до доповідача? Немає. 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Моя думка - підтримати. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми розвитку комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки. 

 

14.Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Рогожин Сергій Миколайович, директор ЖРЕП 

"Житлосервіс". 

Рогожин  

Сергій Миколайович 

 

Дане питання розглядалося в комісіях, на загальних 

зборах депутатів, в Статут додається, що підприємство 

може виконувати роботи із капітального ремонту. 

Зауважень не було.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть запитання до доповідача? Немає. 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» в новій редакції. 
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13.Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Хоменко Андрій Миколайович, директор КП 

"Банно-пральний комбінат". 

Хоменко  

Андрій 

Миколайович 

Дане рішення розглядалося на профільній комісії, 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть запитання до доповідача? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ви були присутні на засіданні бюджетної комісії і якщо 

Ви вважаєте, що не було запитань, те що ми 

обговорювали, то це погано. Відповідь була про 

підтримку, але не було Вашого розуміння щодо розвитку 

підприємства. Я прошу міського голову надати доручення 

і до наступної сесії довести дане питання до належного 

рівня. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Вважайте це моїм дорученням. Програму ми підтримаємо, 

а розвиток за Вами. В січні місяці Ви маєте надати 

інформацію про те, як Ви бачите свій план дій, стратегію 

розвитку підприємства.  

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Пропоную підтримати і підтримати зауваження Тараса 

Павловича. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат 

Конотопської міської ради» на 2017-2018 роки. 

 

15.Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Міщенко Тетяна Олексіївна, директор КП 

"Муніципалітет". 

Міщенко  

Тетяна Олексіївна 

На профільних комісіях були зауваження, вони враховані, 

надані відповіді, на загальних зборах також розглядалося 

дане рішення, всі відповіді надані на зауваження які були, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 
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Артем Юрійович 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ми підтримуємо цю Програму, але вже не просимо, а 

вимагаємо конкретних результатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Прошу підтримати. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Я підтримую цю програму, але хочу побачити фінансовий 

звіт за 2016 рік до наступної сесії.  

Міщенко  

Тетяна Олексіївна 

Добре. Ми надамо Вам його сьогодні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки. 

 

16.Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Я задавав питання щодо зміни назви одного із спортивних 

змагань. Чи змінили назву? КАЧУРА О.О.: Так. 

Качура 

Ольга Олегівна 

Так. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Які ще будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 
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прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

комплексної Програми підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних 

закладів міста Конотоп на 2017 рік. 

 

17.Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2017 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Молодь» на 2017 рік. 

 

18.Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький 

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Конкурс проектів інститутів громадського 

суспільства» на 2017 рік. 

 

19.Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року». 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2017 року». 

 

20.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до 
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Міської програми соціального захисту населення на 

2013-2016 роки. 

 

21.Про затвердження Міської програми соціального захисту населення  на 

2017 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Міської 

програми соціального захисту населення  на 2017 рік. 

 

22.Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення на 2017 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій 

населення на 2017 рік. 
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23.Про надання матеріальної допомоги. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. На засідання чергової сесії було 

підготовлено рішення за депутатськими зверненнями на 

суму 5 тис.50 грн., але у зв’язку із зверненнями громадян 

сума збільшилася на 6 тис.795 грн. та становить 11 тис. 

845 грн. Прошу підтримати проект рішення з даного 

питання. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

 

24.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності 

на 2016 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення організаційної діяльності на 
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2016 рік. 

 

25.Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2017 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2017 рік. 

 

26.Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Питання розглядалося комісією, прошу підтримати. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2016 рік. 
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27.Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2017 рік. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. На всі запитання були надані 

обґрунтовані відповіді, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати проект рішення з даного 

питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Питання розглядалося комісією, зауважень та пропозицій 

не було, прошу підтримати. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2017 рік. 

 

28.Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях 

постійних комісій, на профільній комісії та на загальних 

зборах депутатів. Зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати проект рішення з даного питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Обговорення було на загальних зборах, під час роботи 

комісій були зауваження, декілька депутатів виступали 

категорично проти, але на мою особисту думку це 

рішення потрібно підтримати.  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Ми на комісії розглядали це питання, були деякі 

розбіжності, запитання, але якщо у фінансовому 

управлінні є кошти і люди нам дійсно потрібні, то я 

вважаю, що депутати нехай вирішують це питання.  

 

Семеніхін  Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 
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Артем Юрійович прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про структуру та 

чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області. 

 

29.Про план роботи міської ради на І півріччя 2017 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях, на 

загальних зборах, були зауваження у Регламентної 

комісії, були надані доповнення, ці доповнення були 

розглянуті на загальних зборах, але наша пропозиція - це 

залишити план роботи в тому вигляді, в якому він вам 

розданий в матеріалах сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

26 січня у нас буде сесія і якщо будуть конкретні 

пропозиції до плану, то прошу розглянути їх на січневій 

сесії. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Зачитала інформацію про виконання плану роботи міської 

ради за ІІ півріччя 2016 року (додається до рішення). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це питання розглядалося на профільній постійній комісії, 

я виношу це питання на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! На загальних зборах ми доповнення до плану 

проговорювали і дійшли порозуміння в тому, що ми 

голосуємо зараз так як є, а якщо хтось хоче отримати 

якісь звіти і так далі, то всі їх отримають під час навчань. 

З 1 лютого у нас будуть бюджетні навчання перед тим, як 

ми будемо розподіляти вільні залишки, а також 

перевиконання. Всі звіти наших підприємств, установ, 

організацій будуть озвучені під час цього навчання, під 

час міжсесійних слухань.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Також в пункті 3 цього рішення ми надаємо право 

міському голові при необхідності вносити корективи до 

плану роботи міської ради на І півріччя 2017 року. Тому в 

робочу порядку, я думаю, міський голова буде ці зміни 

вносити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про план роботи міської 

ради на І півріччя 2017 року. 
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30.Про Міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2017-2019 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій 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 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Міську програму з 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-

2019 роки. 

 

31.Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій 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 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік. 

 

33.Про  внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія). 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданні 

профільної комісії, на загальних депутатських зборах, 

пропозицій та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Прошу підтримати та винести на розгляд сесії. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  внесення змін до 

Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської 

ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія). 

 

32.Про надання згоди Комунальному ремонтно-експлуатаційному 

підприємству «Порт» на отримання кредиту у формі овердрафт в 

установах банків та передачу майна під заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! У зв’язку з не підтриманням Статуту 

підприємства "Порт" є пропозиція зняти з розгляду дане 

питання щодо надання згоди Комунальному ремонтно-

експлуатаційному підприємству "Порт" на отримання 

кредиту у формі овердрафт в установах банків та 

передачу майна під заставу. 

Ставлю на голосування питання про зняття з порядку 

денного даного питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зняття з порядку денного питання "Про 

надання згоди Комунальному ремонтно-

експлуатаційному підприємству «Порт» на отримання 

кредиту у формі овердрафт в установах банків та 

передачу майна під заставу". 

 

34.Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на засіданні 

профільної комісії, на загальних депутатських зборах, 

пропозицій та зауважень не було, прошу підтримати. 

 



36 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося, є пропозиція розглянути питання 

вивчення досвіду по Україні для стимулювання створення 

нових робочих місць, відшкодування відсотків по 

кредитах за рахунок міських бюджетів за створене кожне 

нове місце і ці гроші поверталися в міський бюджет за 10 

місяців. Тобто за цей рік було створено таких нових 300 

тис. робочих місць. Я думаю, що нам також варто 

прийняти таке рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми з Вами вчора говорили, що на січень місяць нам 

управління економіки дасть оцінку і розрахунки. 

Пропозиція підтримати в такому вигляді як воно є, а в 

січні місяці повернутися до цього питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Добре. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки. 

 

35.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 

Даний проект рішення розглядався на загальних зборах 

депутатів, пропозицій та зауважень не було, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на профільній депутатській комісії, 

зауважень та доповнень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 
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36.Про затвердження міської Програми «Відкритий інформаційний 

простір м.Конотопа на 2017-2020 роки». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, це нова програма, 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 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотопа на 2017-2020 роки». 

 

37.Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

пропозицій та зауважень не було, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Прошу винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2017 рік. 

 

38.Про міський бюджет на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  Даний проект рішення розглядався на профільній 
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Ігор Олегович 

 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

пропозицій та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Питання розглядалося на постійній депутатській комісії, 

прошу винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про міський бюджет на 

2017 рік. 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

У вас є додаток, згідно якого з одного КФК переноситься 

на інший КФК - це технічні, процедурні моменти. Також 

згідно цього додатку, враховуючи можливості  зміни в 

частині трансферів, що надходять до міста з різних 

бюджетів, дозволити  фінансовому управлінню 

Конотопської міської ради внести  відповідні зміни до 

рішення "Про внесення змін до міського бюджету на 2016 

рік" та внести відповідні зміни до розпису міського 

бюджету на підставі довідок Головного фінансового 

управління Сумської ОДА. Тут мається на увазі, що якщо 

будуть додаткові асигнування до нашого бюджету, то щоб 

не збирати сесію, можна було автоматично приймати ці 

кошти. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Питання розглядалося на постійній депутатській комісії, 

прошу винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік. 

 

40.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). 



39 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даним проектом рішення ми приводимо у відповідність 

Програму соціально-економічного розвитку міста до 

бюджету і попередньо прийнятих рішень. Даний проект 

рішення розглядався на профільній депутатській комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Питання розглядалося на постійній депутатській комісії, 

прошу винести на розгляд сесії і підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - 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). 

 

41.Запит Пащенко І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надійшов запит від депутата Пащенко Інни Олексіївни. 

Слово для оголошення запиту надається Пащенко І.О. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Зачитала запит щодо направлення до Прем’єр-міністра 

України,  Міністерства інфраструктури України та ПАТ 

«Укрзалізниця» відкритого листа-протесту від депутатів 

Конотопської міської ради щодо заборони посадки 

висадки пасажирів по Станції Конотоп на пасажирських 

потягах №6/5 Київ-Москва, №24/23 Одеса-Москва та, 

№55/90-89/55 Хмельницький/Жмеринка – Москва  

(додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що даний запит дублює запит фракції 

Батьківщина, який був зачитаний на 17 сесії. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Повідомив, що 19 грудня він і Дмитро Власенко 

зустрічалися із головою ОДА Клочком М.О. та першим 

заступником Міністра інфраструктури України. Всі 

проблеми, які є в цьому депутатському запиті були 

озвучені і була підтримка в напрямку по Україні, а не в 

напрямку Російської Федерації. 

Зауважив, що не може бути депутатський запит до 

Прем’єр-міністра.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Повідомила, що запит оформлено вірно. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто, ми цей запит голосуємо, беремо до відома і 

направляємо на ті інстанції, які вказані. Це я так зрозумів. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Давайте підтримаємо цей запит до міського голови, але ж 

наголошую, що Конотопська міська рада приймає тільки 

у формі рішень. Міський голова має дати доручення 

відповідним структурним підрозділам підготувати проект 

рішення заяви Конотопської міської ради до Міністерства 

і інших структур.  

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

 

Я хочу звернути увагу на останнє доручення оргвідділу - 

збирати підписи. Які саме і в кого ми маємо збирати 

підписи? 

 Обговорення в залі депутатами питання щодо форми 

підготовки даного запиту (збирати підписи чи голосувати 

у формі рішення) 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Повідомив, що схожий депутатський запит був 

оголошений депутатською фракцією "Батьківщина". 

Також повідомив, що по даному питанню міським 

головою були надіслані відкриті листи на які були надані 

відповіді. Відповіді  надійшли незрозумілі і без рішення 

суду це питання ніхто не вирішить. Тому міською радою і 

очільником міста готуються позови до суду з цього 

приводу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що зараз готується відповідний позов до суду, 

були підготовлені відповідні запити до митної служби, до 

прикордонних військ, щоб вони надали відповідну 

інформацію з метою подальшої підготовки позовів до 

суду. 

Товариство! Я зараз роблю пропозицію - підтримати 

запит і взяти його до відома. Згодні? Так. 

Товариство! Ставлю на голосування даний депутатський 

запит, щоб взяти його до відома, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Запит Пащенко І.О. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Всі питання, винесені на розгляд 

двадцять першої сесії, вирішені. 

В кого є зауваження щодо ведення сесії? Немає. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 
 


