
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

Шостого пленарного засідання 24 сесія міської ради 
 

м.Конотоп 

від  30.09.2017 10:00    

 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії:   28 (список додається). 

Запрошених:    __ (список додається). 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! В сесійній залі зараз присутні: начальник 

Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області Нештенко Олексій 

Анатолійович, перший заступник керівника Конотопської 

місцевої прокуратури Наталич Андрій Андрійович, старший 

співробітник Конотопського відділу Управління СБУ 

Дубина Юрій Григорович, депутати Сумської обласної ради 

Сердюк Олена Борисівна, Биркун Микола Борисович, 

заступник голови Сумської обласної ради Головко Тетяна 

Іванівна.  

В президії міський голова Семеніхін Артем Юрійович, 

секретар міської ради Багрянцева Олена Юріївна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Прошу вас зареєструватися в електронній 

системі голосування "ВІЧЕ" вставивши електронну картку в 

пульт для голосування. Прошу провести реєстрацію.  

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Із 36 депутатів присутні 28 депутатів (33 

депутати та міський голова). 6 пленарне засідання 24 сесії 

оголошується відкритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

Хвилина мовчання за загиблими за волю України. 
 

 

 

 

 



ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

VІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 24 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
30 вересня 2017 року 

№ Назва проекту 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 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, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок» 

 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 

 

 

 

 



6.  Про розробку містобудівної документації 

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

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

7.  Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною документацією 

на 2015-2017 роки 

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

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

8.  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 2016-2020 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 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 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) 

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

виконавчих органів ради 

Фещенко В.Р., начальник управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

10.  Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 2017-2018 

роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 скликання 21 сесія) 

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

виконавчих органів ради 

Фещенко В.Р., начальник управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

11.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в новій 

редакції  

 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 
 



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

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 скликання 

21 сесія) 

 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 

13.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів містка 

Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2016 року 

(7 скликання 21 сесія) 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Євдоченко С.М., завідувач сектору фізичної культури та спорту відділу 

міської ради у справах молоді та спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

14.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 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 

15.  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

16.  Про 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 

17.  Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 2014-2017 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Баспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

18.  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 

 

 

 



19.  Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки міської ради 

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

20.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  року 

 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 

21.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року 

 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 

22.  Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Теплогарант» 

 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 

23.  Про внесення змін до міського бюджету 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 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2017 рік» (7 

скликання 21 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Депутатський запит   

 0.2  Депутатський запит    

 0.3  Депутатський запит   

 0.4  Депутатський запит   

 0.5  Депутатський запит   

 0.6 
 Затвердження порядку денного VІ пленарного засідання 24 сесії міської 

ради   

 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 продовження терміну дії договорів оренди землі   

 5 
 Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок»   

 6  Про розробку містобудівної документації   

 7 
 Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2015-2017 роки   

 8 

 Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 9 

 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)   

 10 

 Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)   

 11 
 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в 

новій редакції   

 12 

 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)   

 13 

 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

містка Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 

грудня 2016 року (7 скликання 21 сесія)   

 14 
 Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців   

 15  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 



населення на 2017-2021 роки   

 16  Про надання матеріальної допомоги   

 17 
 Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки   

 18 
 Про надання згоди комунальному підприємству «Конотопське трамвайне 

управління» на отримання кредиту в установах банків   

 19 
 Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 20 
 Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік   

 21 
 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року   

 22 
 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 

2017 року   

 23  Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Теплогарант»   

 24  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік   

 25 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 

2017 рік» (7 скликання 21 сесія)   
 
 

 Обрання членів редакційної комісії. Вирішили до складу редакційної комісії 

обрати Лиманчука Є.В., Завгороднього С.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб обрати Лиманчука Є.В., Завгороднього С.І. до 

складу редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання редакційної комісії: Лиманчук 

Є.В., Завгородній С.І. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Проекти рішень та пропозиції до порядку 

денного VІ пленарного засідання вам роздані. 

Є пропозиція затвердити питання до порядку денного, які 

будуть розглянуті на VІ пленарному засіданні 24 сесії міської 

ради, а також доповнити наданий вам порядок питанням 

«Про надання згоди комунальному підприємству 

«Конотопське трамвайне управління» на отримання 

кредиту в установах банків». 

Повідомив, що в даному рішенні мова йде про закупівлю 5 

нових автобусів МАЗ для кільцевого маршруту по місту 

Конотоп. Ініціатором цього рішення є Марченко Ю.М., який 

на минулому пленарному засіданні оголошував депутатський 

запит з цього питання і який був підтриманий депутатами. 

  Депутати попрохали повторно зачитати депутатський 

запит Марченка Ю.М. 



Марченко  

Юрій Миколайович 

 Попрохав оргвідділ принести копію даного запиту, щоб ще 

раз його зачитати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Доручив принести запит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що поки принесуть запит Марченка Ю.М., є ще 

запит депутата Гланца В.А. - спільний запит фракцій 

УПРОП, Батьківщина і Свобода. 

0.1.Депутатський запит. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 Даний запит подається за ініціативи фракцій Батьківщина, 

Свобода, УКРОП. 

Останнім часом в місті Конотоп підіймається питання та 

виділяються кошти на відеоспостереження в нашому місті. 

Проте встановлення камер не є ефективним без єдиного 

центру оброблення даних з відповідною програмою. Такий 

центр вже встановлено в інших містах України та показав 

свою дієвість з підвищення показників розкриття 

правопорушень та злочинів.  

Виходячи із вищевикладеного пропоную надати доручення 

начальнику відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради 

розробити зміни до комплексної програми Правопорядок на 

2016-2021 роки в частині доповнення заходів програми щодо 

облаштування центру оброблення даних зі збільшенням 

кількості відеокамер в місті. Фінансовому управлінню 

вишукати можливість профінансувати в розмірі 1,5 млн.грн. 

зміни до вищевказаної програми. 

Попрохав начальника поліції більш детально роз’яснити 

дане питання. 

Нештенко 

Олексій 

Анатолійович 

 Шановний головуючий, шановні депутати! Прошу 

підтримати даний запит. Такі програми вже встановлені в 

трьох містах України, наприклад, місто Миколаїв, де 

злочинність, коли є така програма відеоспостереження, 

зменшилась на 40%. Це програма, коли встановлюються 

високоякісні дорогі відеокамери, які фіксують обличчя 

людини і номер транспортного засобу, і обличчя водія. 

Якщо, наприклад, скоївся грабіж, то береться звідти обличчя 

людини, задається програма і ми знаходимо її і повертаються 

речі людині, яка була пограбована. По угону автотранспорту 

або по переміщенні автотранспорту у нас в Конотопі 

ситуація лишається незадовільною. Я впевнений, маючи 

досвід інших міст, що злочини будуть розкриватися набагато 

краще. Ще хотів би сказати, як каже наш керівник, що 

державних посад ще ніхто не приватизував, буде працювати 



Семеніхін чи Нештенко або ще хтось, а ця програма 

відеоспостереження залишиться для громади міста Конотоп. 

Прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 Артем Юрійович! Я на засіданні постійної комісії з питань  

бюджету піднімав це питання, що в місті зараз мало камер 

відеоспостереження і це безпека мешканців міста. Але 

представники фінансового управління надали роз’яснення, 

що використання цих коштів в межах програми 

Правопорядок – це підпадає під нецільове використання 

коштів. Тому я прошу Вас надати доручення фінансовому 

управлінню вивчити це питання і розробити механізм та 

порядок, щоб ми ефективно могли в подальшому 

використовувати ці кошти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Ставлю на голосування депутатський запит 

Гланца В.А., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти до розгляду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Рішення прийнято, запит підтримано. Мікрофон Марченку 

Ю.М., зачитайте ще раз свій запит, який Ви зачитували на 

минулій сесії. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

 Шановні депутати! На 5 пленарному засіданні ви цей запит 

вже підтримали більшістю голосів, але якщо хтось його не 

пам’ятає, то я ще раз зачитую: 

«Майже два роки пройшло, як я був обраний депутатом 

Конотопської міської ради. 

Одним з основних наказів виборців було питання 

забезпечення автобусного сполучення по вулицям 

Успенсько-Троїцької та Братів Лузанів. 

Всі ми знаємо, що раніше містом автобуси здійснювали рух по 

колу. 

На сьогодні начебто і є маршрути  №1А та №2 але курсують 

вони вкрай незадовільно. До мене, як до депутата, постійно 

надходять звернення не тільки від виборців мого округу, а й з 

інших мікрорайонів міста, щодо неможливості добратися до 

таких важливих соціальних об’єктів як лікарня та міська 

гімназія. Це проблемне питання вкрай важливе, адже лікарню 

відвідують люди різного віку, як пенсіонери, так і батьки з 

дітлахами. Хворій людині пішки добиратися до медичного 

закладу вкрай важко. Для учнів гімназії буває теж не завжди 

комфортно та  зручно діставатися на навчання. 

Я, як депутат міської ради, був присутнім на засідання 

конкурсного комітету по визначенню перевізників на 

міському маршруті №1А, жодної пропозиції на участь у 



конкурсі не надійшло, відтак конкурс не відбувся. І знов 

мешканці нашого міста не мають можливості доїхати до 

лікарняного містечка. Намагаючись покращити транспортне 

обслуговування на моєму окрузі, я за рахунок коштів 

депутатського фонду облаштував автобусну зупинку по 

вул.Успенсько-Троїцькій. 

Враховуючи вищевикладене вважаю, що Конотопській 

міській раді необхідно вишукати кошти для придбання 

комунального автотранспорту, які курсуватимуть по вулицям 

Успенсько-Троїцької та Братів Лузанів. 

На початку 2017 року міською радою були виділені кошти КП 

«Конотопське трамвайне управління» для придбання 

комунального автотранспорту для забезпечення 

пасажироперевезень на маршруті №1А. Але закупівля не 

відбулася.  

Тому, прошу депутатів Конотопської міської ради підтримати 

даний депутатський запит та надати доручення міському 

голові та виконавчому комітету міської ради провести 

необхідні заходи по закупівлі автобусів в комунальну 

власність для забезпечення перевезень по маршруту №1А». 

Тобто запит стосується того, що у нас один мікрорайон міста 

повністю незабезпечений автомобільним транспортом і у нас 

єдине в Сумській області місто, де хворі не можуть дістатися 

до лікарні автобусом загального користування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Ми за цей запит вже голосували? Так? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Так. А тепер підготовлений проект рішення. Для того, щоб 

його включити в порядок денний, щоб його розглянути, нам 

потрібно зараз проголосувати за порядок денний разом із 

цим питанням. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Цей проект рішення розглядався на комісії? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Розглядався, але у нас чомусь не відбулася бюджетна 

комісія. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 Повідомила міського голову, що бюджетна комісія була, але 

не до кінця. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Значить в робочому порядку обговоримо в бюджетній 

комісії, разом із депутатським корпусом. Це питання 

важливе. Також хочу додати, що там буде додаток в цьому 

проекті рішення про виділення 499 тис.грн. для закупівлі 

автобусу для обслуговування маршруту №19, тому що є таке 

село Сарнавщина, яке відноситься до району, але районна 

адміністрація чи районна рада не забезпечили транспортне 



сполучення цього села з містом і з рештою сіл. Так історично 

склалося, що забезпечення транспортом цього села лягло на 

плечі міської ради. У зв’язку із тим, що даний маршрут для 

приватних перевізників не є цікавим і нам необхідно 

забезпечувати транспортне сполучення із цим селом, бо там є 

багато людей, які є мешканцями міста Конотоп, але мають 

там присадибні ділянки, нам необхідно придбати цей 

автобус. Тут є представники громади, коли це питання буде 

розглядатися, я надам їм слово. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

У мене є депутатський запит, який я хотів би озвучити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Будь ласка. 

0.2.Депутатський запит. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

В Конотопському міжрайонному суді Сумської області 

знаходиться адміністративна справа за позиванням 

Яроцького В.І. до Конотопської міської ради «Про визнання 

незаконним та скасування рішення сесії 7 скликання від 

20.04.2017 року «Про розпуск виконавчого комітету 

Конотопської міської ради». Розгляд справи призначено на 

8.15, 23.10.2017 року. Прошу доповісти про стан розгляду 

даної справи по суті. Пропоную доручити депутатам 

Конотопської міської ради Омельченку Т.П., Пащенко І.О., 

Дубовик Л.І., Бібику В.В. представляти інтереси 

Конотопської міської ради в Конотопському міжрайонному 

суді по даній справі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Мікрофон Зайчиковій А.В. Як з юридичної точки зору 

можна до цього поставитись? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Я дуже прошу депутатів з юридичною освітою уважно 

слухати запит, якщо можете прокоментувати, то 

прокоментуйте. Що це за позов? Заступник міського голови 

звертається до міської ради в обличчя Багрянцевої О.Ю. чи в 

обличчя міського голови? Свій до свого? Чи як це розуміти? І 

тоді ми приймали рішення по розпуску виконавчого 

комітету, а тепер через суд ми відміняємо? Дайте 

роз’яснення. Нехай Яроцький В.І. дасть роз’яснення з цього 

питання, які тут юридичні, законодавчі питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 У мене є пропозиція. Зараз я даю слово для коментаря пані 

Зайчиковій, ставлю на голосування Ваш запит, тому що він 

йде першочергово, потім ставлю на голосування пропозицію 

по порядку денному і призначаю збори з даного питання на 

наступний тиждень на понеділок на 12 годину, прийдемо, всі 

зберемося і поговоримо. Ви не проти, щоб зараз не 



затягувати пленарне засідання? Ви не заперечуєте Іван 

Миколайович? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Я хотів би, щоб Ви діяли в межах законодавства. Є 

депутатський запит, будь ласка, пропозиції потім будуть 

інші, а так спонтанно чи на понеділок чи на вівторок, давайте 

діяти в межах законодавства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що даний запит обов’язково буде поставлений на 

голосування і запропонував, щоб присутні не слухали всі 

перипетії, зустрітися в понеділок і обговорити це питання 

із залученням причетних і ЗМІ. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Попрохав поставити даний запит на голосування, а потім 

вирішувати все інше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив, що у запиті Огрохін І.М. не вказує коли потрібно 

це зробити. Попрохав уточнити час, місце, дату коли це 

потрібно зробити. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Артем Юрійович! Я зачитав депутатський запит, в залі 

присутній Яроцький В.І. Якщо він бажає надати інформацію, 

то нехай надасть інформацію, щоб всі депутати знали. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Тобто зараз? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Так, будь ласка, якщо він бажає. Друге питання. У залі є 

представники міської ради – Ви і секретар міської ради 

Багрянцева О.Ю. Я розумію, що Ви міський голова. Якщо 

секретар представляє інтереси депутатського корпусу в суді, 

то нехай надасть інформацію і взагалі бажано, щоб секретар 

міської ради розповіла у цьому залі як один заступник до 

секретаря звертається з позовом про відміну рішення сесії 

про розпуск виконавчого комітету, щоб ми розуміли що це 

таке. 

Попрохав поставити запит на голосування згідно чинного 

законодавства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Надав слово Зайчиковій А.В. для коментаря. 

Зайчикова  

Анна Валеріївна 

 Дійсно. В Конотопському міськрайонному суді перебуває 

такий адміністративний позов. Хочу зазначити, що 

представництво інтересів в суді можуть здійснювати особа 

яка має юридичну освіту або адвокат. Всі інші особи можуть 

бути у якості свідків.  

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

 Поясніть будь ласка. В моєму розумінні ми судимось самі із 

собою? З однієї сторони ми голосуємо, щоб розпустити 

виконком, а з іншої сторони керуючий справами виконкому 

Яроцький В.І. подає позов на те, що це рішення недійне, хоча 

він є членом виконкому і представляє інтереси громади. Як 



це виходить? Ми самі із собою судимось? Ми проголосували 

і тепер оскаржуємо в суді? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Справа в тому, що якщо є порушення Закону, то про це 

скаже суд. Чого боятися тут я не розумію. 

Зайчикова  

Анна Валеріївна 

 Хочу зазначити, що у нас є аналогічний позов депутата 

Конотопської міської ради Омельченка Т.П. до Конотопської 

міської ради. Також як, сам представник міської ради 

звернувся з позовом до міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю даний запит на голосування, прошу голосувати. 

Особисто я утримаюсь, бо тут є порушення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до розгляду. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Оголосила про депутатський запит. 

0.3.Депутатський запит. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Депутатський запит:  

«Більшість депутатського корпусу звернулася до Вас Артеме 

Юрійовичу з проханням провести 6 пленарне засідання 24 

сесії Конотопської міської ради 28 вересня 2017 року. Без 

поважних причин, одноосібно, Ви перенесли це засідання на 

30 вересня. З метою забезпечення планової роботи 

Конотопської міської ради, стабільності роботи, присутності 

депутатського корпусу, прошу поставити на голосування 

питання щодо призначення останнього 7 пленарного 

засідання 24 сесії Конотопської міської ради на 17 жовтня 

2017 року на 10 годину ранку з винесенням усіх 

нерозглянутих питань порядку денного».  

Прошу поставити на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Нагадую Вам пані Сизон. Безпідставно, одноосібно і так 

далі, я раджу Вам почитати Регламент Конотопської міської 

ради. Там чітко написано, що пленарні засідання 

скликаються міським головою. Якщо є потреба зібрати сесію 

за ініціативою депутатів, то депутати міської ради збирають 

відповідну кількість підписів і протягом 2 тижнів, не раніше 

2 тижнів, через 2 тижні ця сесія збирається. Тобто, фактично, 

якщо через два тижні сесія не збирається, тобто міський 

голова не підписує розпорядження і секретар міської ради 

відповідно також не приймає участь у цьому, тоді 

депутатський корпус збирається, обирає головуючого і 

працює в штатному режимі. Те що Ви зараз говорите про 

призначення сесії, поставити на 17 жовтня, я Вам кажу, що я 

його ветую, тому що наступна пленарне засідання буде 

раніше. Я вважаю, що затягувати розгляд всіх цих питань не 



потрібно, я думаю, що на наступному тижні ми зберемось, я 

підпишу відповідне розпорядження. Це мої повноваження, це 

моє право. Я поставлю на голосування, тому що це 

депутатський запит, але я ветую. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування запит пані Сизон, прошу 

голосувати.  

Особисто я утримаюсь, запит звичайно буде підтриманий, я 

думаю, що є певна змова, а рішення я ветую, тому що сесія 

буде раніше. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до розгляду. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Повідомила про другий депутатський запит. 

0.4.Депутатський запит. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Депутатський запит: 

«25.08.2017 року на засіданні виконавчого комітету 

Конотопської міської ради було прийнято рішення про 

встановлення тарифів комунальному підприємству 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства м.Конотоп відповідно до якого послуги із 

центрального водопостачання та водовідведення збільшені в 

середньому на 50% для населення. Це рішення прийняли 7 

членів виконавчого комітету, серед них: секретар міської 

ради Багрянцева О.Ю., заступники міського голови 

Іноземцева Т.Г., Степанченко І.О., керуючий справами 

виконкому Яроцький В.І., члени виконавчого комітету 

Іваницький С.М., Устюшенко В.І. Відповідно до цього 

рішення мешканці міста Конотопа за водовідведення будуть 

сплачувати в Конотопі більше, ніж в місті Києві. Для 

порівняння в місті Конотоп це 8 грн. 22 коп., а в місті Київ це 

7 грн. 03 коп. і це при тому, що заробітна плата в нашому 

місті в рази нижча ніж в місті Київ. Мешканці міста повинні 

були бути повідомлені, що зрадницьки виконком замість 

того, щоб ефективно спрямувати роботу комунального 

підприємства просто збирає у населення додаткові 8 млн.грн. 

Прошу поставити на голосування питання про відміну 

рішення виконавчого комітету від 25.09.2017 року». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Дав доручення запросити директора водоканалу до сесійної 

зали і прокоментувати запит начальнику управління 

економіки Гапєєвій Л.А. чи було повідомлено мешканців про 

корегування тарифів водоканалу. 

Гапєєва  

Людмила 

 Про зміну тарифів були повідомлення в засобах масової 

інформації згідно чинного законодавства і витримані всі 



Анатоліївна терміни. Ця процедура триває вже декілька місяців, 

розрахунки, повторні розрахунки і так далі. Тобто ця 

процедура вона відкрита і прозора.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Я зараз офіційно заявляю і в тому числі звертаюся до 

прокурора, до начальника поліції і до представника служби 

безпеки України. Протягом всього минулого року особисто 

пані Сизон, особисто народний депутат України Ігор 

Федорович Молоток чинили на мене психологічний і 

моральний тиск з метою, щоб я виніс на розгляд сесії 

Конотопської міської ради питання про приватизацію 

водоканалу. Приватизувати водоканал мав Ігор Федорович 

Молоток, як він зробив це вже в Шостці. Ви знаєте, що всі 

ТЕЦ, водоканали і так далі в Шостці належать Молотку. 

Через афельованих осіб належать Молотку. Вони натякали на 

різні блага, вони натякали що все буде добре, я їм відмовив. 

Тому одна із причин, що зараз фракція Рідного міста стала в 

опозицію – це і є питання приватизації водоканалу. Це щоб 

ви розуміли, чому саме Сизон зачитує по водоканалу. А 

тепер, щоб ви знали, у нас не існує в місті Конотоп очисних 

споруд, їх просто немає. Чому їх немає? Хто їх до такого 

стану призвів? Чому вони не ремонтувались? Я думає 

проговорювати зараз це не будемо, але питання перед нами 

стоїть дуже серйозне. Мережі нашого водоканалу не 

витримують жодної критики. Ви пам’ятаєте скільки коштів 

ми просто «повикидали», щоб просто підтримувати 

життєдіяльність водоканалу, а не розвивати? Згадайте тільки 

ту ситуацію, як, вибачте, смердить на Житломасиві від того 

колектору, який там є. Тут присутні кілька депутатів, які там 

мають округи, там бетон провалюється в ті колектори. Тому, 

товариство, зараз робиться все для того, щоб наш 

міськводоканал загнати в ще більшу боргову яму і щоб потім 

прийшов рятівник і сказав, що я вас всіх спасу, якщо 

водоканал мені віддасте. А потім мине півроку, рік, два і ми 

будемо дивитися на ту воду, як на чисте золото. Розумієте? 

Нам потрібно рятувати водоканал. Якщо у вас є сумніви в 

обґрунтованості цих тарифів, то будь ласка давайте 

поговоримо. Що стосується міста Києва і вартості води в 

місті Києві, то за гарячу воду, зокрема в будинку, там де 

живе моя дитина, гаряча вода обходиться більше 40 грн. за 

куб. Якщо точно, то 42 грн. Це звичайна київська 

багатоповерхівка. Скільки обходиться гаряча вода в місті 

Конотоп? В двічі дешевше! Розумієте? Якщо зараз ми не 

підтримати водоканал, якщо зараз буде прийняте таке 



рішення, яке мною також буде ветоване, бо воно йде на 

користь Молотка, то ми будемо мати замість водоканалу 

велику проблему, як зараз маємо Теплогарант, який зараз має 

більше 18,5 млн.грн. боргів і платити доведеться всім. Якщо 

ми зараз маємо в бюджеті кошти, то замість того, щоб 

відремонтувати дорогу, зробити освітлення, відремонтувати 

лікарню, відремонтувати школу, ми ці кошти повинні будемо 

направляти, ще в більшій кількості, на водоканал.   

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Звернув увагу на порушення регламенту виступів. 

Також повідомив, що в місті Конотоп тарифи на воду 

підняті і звернув увагу, що ніхто не питав у депутатського 

корпусу про допомогу і про шляхи вирішення даного питання. 

Наголосив про екологічну катастрофу в місті, бо очисні 

споруди в жахливому стані і потрібно надавати допомогу 

підприємству, але не за рахунок мешканців міста. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Відповів Огрохіну І.М., що якщо людина отримує послуги, 

то вона повинна за них платити, а наше завдання 

оптимізувати ці послуги. Саме завдяки деяким депутатам у 

місті 7 місяців не відбувалися сесії і розглядати питання 

проведення робіт чи модернізації, ми не могли. Наголосив, 

що зараз питання, які виносяться на сесію є важливі і 

першочергові. Закликав депутатів до конструктиву і до 

роботи. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 Повідомила, що дане питання було обговорено з 

представниками громади на засіданні Громадської ради. 

Також повідомила, що при піднятті тарифів у місті 

Конотопі ціна на воду буде найнижча по Сумській області, а 

якість води найкраща.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що ціна на воду в місті Шостка, де через 

афельованих осіб водоканал належить Молотку І.Ф., вища 

ніж зараз у Конотопі після корегування. 

Повідомив, що  водоканал в м.Києві утримується в тому 

числі і за рахунок грантових коштів, а в місті Конотоп у 

травні мова йшла про 1 млн.євро грантових коштів, які 

можна було витратити на модернізацію водоканалу, щоб 

зменшити собівартість послуг водоканалу, але за ці 

грантові кошти на травневій сесії проголосовано не було, бо 

фракція Рідне місто покинула сесійну залу і була зірвана 

сесія, а рішення було потрібно прийняти до 1 червня. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Ставлю на голосування депутатський запит 

пані Сизон, прошу голосувати. Я прошу утриматись. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до розгляду. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рішення не прийнято. Дякую.  

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Зараз йде фальсифікація. Рішення приймається більшістю від 

присутніх.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу внести роз’яснення. Запит приймається 

третиною депутатського корпусу чи більшістю від 

присутніх?  

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

Від 1/3 від присутніх. Зараз принесуть регламент, щоб 

подивитись, як точно написано. 

 Депутати вигукують, що запит прийнято. 

Тягній 

Сергій 

Миколайович 

Прийнято. 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

Підтримано запит. А по результатам розгляду запиту буде 

прийматися рішення. Тоді за рішення необхідно буде 

проголосувати не менше ніж 19 голосів, а зараз підтримано 

до розгляду. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 Шановні депутати! Я прошу, що все-таки потрібно звертати 

увагу на Регламент міської ради. Коли готується 

депутатський запит, то будь ласка, вивчайте більш 

досконально ситуацію, тому що було затронуто партію 

Батьківщина і представника Устюшенко Віту Іванівну, було 

сказано, що вона голосувала за підняття тарифів, проте це не 

правда, вона не голосувала. Тому вибачте, якщо ви голосуєте 

і готуєте дане рішення, вивчайте будь ласка питання більш 

детально. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Вона за підняття тарифів не голосувала, а голосувала за 

корегування тарифу. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

 Оголосив про депутатський запит. 

0.5.Депутатський запит. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Депутатський запит: 

 «Прошу надати інформацію стосовно відряджень міського 

голови, його заступників, керуючого справами, секретаря 

міської ради, радників та консультантів міського голови, 

начальників відділів та управлінь Конотопської міської ради 

в період з січня 2016 року по вересень 2017 року по кожному 

відрядженню наступного змісту: дата, місце, мета, витрати на 

добові, транспорт та проживання та скільки надійшло коштів 

в бюджет міста по результатам відряджень». 

Для чого цей запит? Тому що на ці відрядження за два роки 



була витрачена велика сума коштів, порядком 3 млн.грн. 

Можливо я помиляюся. Тому прошу прозвітувати.  

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 Це не депутатський запит, а депутатське звернення. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

 Тому що ці кошти ми могли б використати на допомогу 

учасникам АТО, на трамвайне управління і так далі. Прошу 

прийняти і проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Питань немає, я поставлю на голосування цей запит і хочу 

дати підказку. Є такий у нас пан Максименко, який 

отримував зарплату більшу ніж міський голова, свого часу, 

коли був директором КП «Муніципалітет», то він 

систематично робить ці запити, буквально кожні 2-3 місяці і 

вони опубліковуються в інтернеті. Я не знаю де Ви взяли 3 

млн.грн.?  

І я хочу сказати свою особисту позицію, свою особисту 

думку. Буквально кілька днів тому у нас відбувся виконком і 

на виконкомі розглядалося питання про повернення 

Корунд-С на перший маршрут, а співвласником Корунду-С є 

Кирій О.В. Так ось, виконком прийняв законне рішення і не 

підтвердив, що Корунд-С має залишатися на першому 

маршруті і спеціально виконком хоче зберегти цей маршрут 

для комунального транспорту, щоб трамвайне управління 

заробляло кошти на свою модернізацію, щоб людей возити 

нормальними автобусами, тому є проект рішення 

Конотопської міської ради, який ми зараз прохаємо 

включити в порядок денний, але його зараз зривають 

виносячи безпідставні депутатські запити. Розумієте? Тому 

що Олександр Вікторович в даному випадку, на мою думку, 

відстоює інтереси свого підприємства – Корунд-С, щоб 

возити людей далі по першому маршруту. Це є бізнес, це є 

бізнесові інтереси.  

  Прийшов на пленарне засідання Колесников П.Ю., директор 

водоканалу. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 Я поставлю даний запит на голосування. 

Павло Юрійович, прошу Вас до трибуни. 

Колесников 

Павло Юрійович 

Доброго дня шановні присутні! Що стосується підняття 

тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. По 

перше. За минулий рік підприємство працювало збитково, 

збиток складає 1,5 млн.грн. На сьогоднішній день, за вісім 

місяців поточного року збиток підприємства складає 2 млн. 

800 тис.грн. Минулий тариф приймався в серпні минулого 

року, тобто ви всі розумієте, що більше ніж за рік виросла 

мінімальна заробітна плата, виросли тарифи на електричну 



енергію, дещо виросли податки, зросли ціни на 

паливно-мастильні матеріали, на труби і так далі. 

Підприємством ще на початку року були подані матеріали до 

національної комісії і вже десь в березні, квітні поточного 

року ці тарифи повинні були прийняті нацкомісією. Але ми 

перестали бути ліцензіатом нацкомісії, тому на сьогоднішній 

день приймає дане рішення виконавчий комітет міської ради. 

Розрахунки на тарифи нами були подані ще в липні, 

відбулася відповідна процедура, тому з 4 жовтня рішенням 

виконавчого комітету дані тарифи будуть підвищені.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Підтримав Сизон Т.А. в тому, що депутати не знали про 

підвищення тарифів і депутати не можуть пояснити 

мешканцям міста чому відбулося підняття тарифів. Також 

налогосив, що на даному етапі необхідно надати фінансову 

підтримку водоканалу із міського бюджету, а не за рахунок 

мешканців міста. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив, що бюджет міста - це спільне добро мешканців 

міста. Тобто, якщо з бюджету, то це також за рахунок 

мешканців міста. А дане питання – це за рахунок 

споживачів послуг водоканалу. 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Задав питання за чий рахунок зарплати, премії керівництва 

міста по 20-70 тис.грн.? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 Запропонувала Кирію О.В. написати депутатське звернення 

на яке буде надана відповідь, що вже 2 місяці ніхто премії не 

отримує. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив, що заробітна плата отримується в чесний 

спосіб. Вибачився перед Тягнієм С.М. за те, що, дійсно, 

Устюшенко В.І. не підписувала дане рішення, а підписав 

кандидат від партії І.Ф.Молотка, член виконавчого 

комітету Примак Я.П. 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

 Водоканалу дійсно потрібна допомога, але коли водоканал 

був ліцензіатом нацкомісії, то всі депутати і міський голова 

приймали рішення, щоб підтримати новий тариф, був проект 

і тільки тоді віддавали в нацкомісію, а зараз цього не було. 

Дійсно, водоканалу потрібно міняти тариф, я в цьому 100% 

впевнений і це знаю, але просто повинно було бути рішення, 

щоб депутати також це бачили.  

Колесников 

Павло Юрійович 

 Згідно чинного законодавства рішення сесії для того, щоб 

встановлювати тарифи на послуги водопостачання та 

водовідведення не потрібне. Це вирішує виконавчий комітет 

міської ради своїм рішенням при проходженні відповідної 

процедури затвердження. Відповідна процедура 



затвердження пройшла. 

Рішення підписали члени виконавчого комітету міської ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 На репліку Огрохіна І.М., що депутати про це рішення 

нічого знають, відповіла, що дізналася про нього із 

комунальної газети Конотопський край і депутати, як 

співзасновники даної газети, повинні передплачувати її і 

читати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив присутнім, що йому надали інформацію про 

зарплати. Наприклад, заступник начальника управління 

економіки м.Вінниці отримує 60 тис.грн., мер м.Дніпро 

отримує в місяць 500 тис.грн., а свою зарплату міський 

голова щороку оприлюднює в офіційній декларації. 

Повідомив, що у його власності немає жодного кіоску, 

маршрутки, автопарку, бару, магазину тощо. Розповів 

громаді про будівництво доріг, які в цьому році планувались 

зробити, про сплату податків тощо. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 Звернулася до присутніх депутатів, що півтори години йде 

обговорення ні про що. 

  Галас в залі. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Наголосила, якщо депутати не поважають інших 

депутатів, міського голову, то нехай поважать людей, які 

прийшли на сесію. Запропонувала припинити перипетії і 

перейти, врешті решт, до розгляду проектів рішень, а 

питання, які виникають зараз і по запитам, потрібно 

збиратися і вирішувати на міжсесійних засіданнях, і 

загальних зборах депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Міський голова оголосив перерву до 10.00 07.10.2017 у 

зв’язку із тим, що депутати не бажають працювати. 

 

Після перерви: 

07.10.2017 

10.00 

Велика зала 

міської ради 

 Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 11 депутатів. 

Присутній міський голова Семеніхін А.Ю., а також  

депутати:  

Багрянцева О.Ю., Гланц В.А., Євсейчик С.Л., Клименко І.Г., 

Лиманчук Є.В., Максименко О.М., Марченко Ю.М., Поляков 

А.М., Толордава Л.Г., Тягній С.М., Ульянченко О.Ф. 

Міський голова повідомив, що про дату та час  

продовження роботи пленарного засідання буде повідомлено 

додатково. 

 

 

 



Відповідно до розпорядження міського голови від 11.10.2017 №325-ОД «Про 

продовження VІ пленарного засідання двадцять четвертої сесії Конотопської 

міської ради сьомого скликання» продовження роботи 6 пленарного засідання 

заплановано на 12.10.2017 о 10.00. 

12.10.2017 

10.00 

Велика зала 

міської ради 

 Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 13 депутатів. 

Присутній міський голова Семеніхін А.Ю., а також  

депутати:  

Багрянцева О.Ю., Бейгул І.С., Гланц В.А., Євсейчик С.Л., 

Кирій О.О., Клименко І.Г., Лиманчук Є.В., Поляков А.М., 

Сахно О.О., Тягній С.М., Ульянченко О.Ф., Яременко В.Р. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 
 


