
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 37 сесія Конотопської міської ради 
 

м.Конотоп 

від 24.04.2019, 10:00    

 

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   29 (список додається) 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На сесії зареєстровано 27 депутатів, сесія правомочна. Є 

пропозиція розпочати роботу тридцять сьомої сесії. 

Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На сесії присутні: заступники міського голови, керівники 

управлінь та відділів міської ради, засоби масової інформації 

та представники громадськості. Також на сесії присутні: 

Семікоп Сергій Михайлович - начальник Конотопського 

відділу поліції головного управління Національної поліції в 

Сумській області, Майданевич Андрій Вікторович - 

начальник Конотопського управління головного управління 

Державної фіскальної служби у Сумській області; 

Вінниченко Олександр Олексійович – в.о. начальника 

Конотопського відділу УСБУ по Сумській області. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 37 сесії міської ради 7 скликання 

         24 квітня 2019 року 

№ Назва рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

3.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

5.  Про внесення змін до рішень міської ради, виконкому, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

6.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

7.  Про продаж у власність земельних ділянок 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

8.  Про надання в суборенду земельних ділянок 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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9.  Про надання згоди Комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству 

«Центральне» на продовження терміну дії договору овердрафту 

 Колесников А.Ю., заступник начальника управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Жмуд Ю.В., в.о. директора КРЕП «Центральне» 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 

Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

10.  Про надання згоди комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на продовження терміну дії кредиту 

у формі овердрафту в установах банків та передачу майна під заставу 

 Колесников А.Ю., заступник начальника управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Колесников П.Ю., директор КП ВУВКГ 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 

Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

11.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови  

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

12.  Про надання матеріальної допомоги 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови  

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

13.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови  

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

14.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік 

 Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та 

праці 

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

15.  Про розробку містобудівної документації 

 Холодьон С.І., начальника відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 
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Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

16.  Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія) 

 Коваленко О.В., заступник начальника управління економіки Конотопської 

міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 0.1 Затвердження редакційної комісії   

 0.2 Затвердження порядку денного   

 0.6 Включення до порядку денного питання «Про схвалення проекту рішення про 

добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення 

Конотопа»   

 0.4 Включення до порядку денного питання «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її до державної 

власності»   

 0.5 Включення до порядку денного питання «Про затвердження заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради»   

 0.7 Включення до порядку денного питання «Про внесення змін до Програми 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 

роки»   

 0.3 Зняття з порядку денного питання «Про надання дозволу на викуп у власність 

земельних ділянок».   

 0.8 Затвердження порядку денного   

 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 міської ради, виконкому, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 7 Про продаж у власність земельних ділянок   
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 8 Про надання в суборенду земельних ділянок   

 9 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачі її до державної власності   

 12 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 13 Про надання згоди Комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству 

«Центральне» на продовження терміну дії договору овердрафту   

 14 Про надання згоди комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на продовження терміну дії кредиту 

у формі овердрафту в установах банків та передачу майна під заставу   

 15 Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021 роки   

 16 Про надання матеріальної допомоги   

 17 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 18 Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік   

 19 Про розробку містобудівної документації   

 20 Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік   

 21 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія)   

 11 Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення Конотопа   

 10 Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради   

 22 Про проведення наступної чергової сесії міської ради 30 травня 2019 року о 

10.00   

 23 Закриття 37 сесії міської ради   

 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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: 

Паламарчук Тамару Михайлівну; 

Гужву Сергія Вікторовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 
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Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Гужва С.В., Паламарчук Т.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Паламарчук Тамару Михайлівну; 

Гужву Сергія Вікторовича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою редакційної 

комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Паламарчук Тамару 

Михайлівну. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! На виконання запиту депутата міської ради 

Огрохіна Івана Миколайовича інформую:  

Система ВІЧЕ під час тестування при підготовці до сесії 

працювала в штатному режимі, збоїв не було. 

Сьогодні із системою електронного голосування ВІЧЕ 

працюють: 

1.Золотарьов Дмитро Валентинович - оператор комп’ютеру 

секретаріату, здійснює виконання основних функцій ПТК 

"ВІЧЕ" при проведенні сесії (запускає хід сесії, проводить 

реєстрацію депутатів, проведення і фіксацію результатів 

голосувань, вносить зміни до порядку денного (доповнення, 

зміна послідовності розгляду питань та ін.), відслідковує 

наявність персональних електронних карток у пультах 

депутатів у реальному часі ходу сесії). 

2.Яременко Наталія Анатоліївна – відслідковує роботу системи 

в сесійній залі. 

3.Деряпа Артем Вікторович, Лушня Владислав Леонідович - 

відповідальні за технічне обслуговування системи 

електронного голосування ВІЧЕ до та під час сесії. 

Шановні депутати! Прохання до вас під час голосування не 

виймати і не вставляти картки, оскільки дані дії під час 

голосування призводять до збою системи. Під час голосування 

ви можете голосувати: «За», «Проти», «Утримався», але не 

виймати картки. 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного тридцять сьомої сесії. Оскільки вчора не відбулася 

Погоджувальна рада, то працюємо в режимі, коли пропозиції 

до порядку денного і проекти рішень були роздані, вони 

надруковані і всі ці рішення пройшли комісії. 
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Також в комісіях пройшли додаткові рішення. Пропоную зараз 

затвердити порядок денний за основу, потім за кожне 

додаткове рішення проголосувати окремо і таким чином 

затвердити порядок денний в цілому. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до голосування за порядок 

денний за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Затвердження порядку 

денного. 

0.6.Включення до порядку денного питання «Про схвалення проекту рішення про 

добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення 

Конотопа». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб включити в порядок денний питання «Про 

схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до 

територіальної громади міста обласного значення Конотопа», 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

«Про схвалення проекту рішення про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення Конотопа». 

0.4.Включення до порядку денного питання «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її до державної 

власності». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб включити в порядок денний питання «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачі її до державної власності», прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачі її до державної власності». 

0.5.Включення до порядку денного питання «Про затвердження заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб включити в порядок денний питання «Про 

затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради», прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 1, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

«Про затвердження заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради». 
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0.7.Включення до порядку денного питання «Про внесення змін до Програми 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 

роки». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Даний проект рішення стосується розподілу тих коштів, які 

виділені були депутатам на депутатську діяльність. Вчора на 

бюджетній комісії даний проект рішення обговорювався і на 

цій комісії було попереджено, що депутати подають ще свої 

заяви і даний проект рішення буде включено додатково. 

Хто за те, щоб включити в порядок денний питання «Про 

внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки», 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

«Про внесення змін до Програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства на 

2019-2020 роки». 

0.3.Зняття з порядку денного питання «Про надання дозволу на викуп у власність 

земельних ділянок». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного питання «Про 

внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки», 

прошу голосувати (за рішенням земельної комісії). 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 1, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зняття з порядку денного питання «Про 

надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок». 

0.8.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 37 сесії міської ради 7 скликання 

     24 квітня 2019 року 

№ 

з/ч 

Назва проекту рішення 

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 міської ради, виконкому, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

6.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

7.  Про продаж у власність земельних ділянок 

8.  Про надання в суборенду земельних ділянок 

9.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачі її до державної власності 

10.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

11.  Про надання згоди Комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству 

«Центральне» на продовження терміну дії договору овердрафту 

12.  Про надання згоди комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на продовження терміну дії 

кредиту у формі овердрафту в установах банків та передачу майна під заставу 

13.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

14.  Про надання матеріальної допомоги 

15.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

16.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік 

17.  Про розробку містобудівної документації 

18.  Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік 

19.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія) 

20.  Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення Конотопа 

21.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення надаються дозволи на розроблення 

землевпорядної документації з метою подальшого передання в 

користування земельних ділянок. 

Даний проект рішення було обговорено на засіданні профільної 

земельної комісії, за результатами розгляду було 

запропоновано доповнити даний проект пунктом 2.3.4, а саме: 

надати дозвіл на розробку проекту відведення міському центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Конотопської 

міської ради Сумської області по вулиці Ярмарковій (район 

центру зайнятості) для розміщення спортивного майданчику в 

постійне користування (орієнтовною площею 0,0500 га).  

Прошу підтримати дане доповнення та винести проект на 

голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення з 

доповненням. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти проект даного рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб доповнити даний проект рішення доповненням 

п.2.3.4. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучено Дмитренко О.І. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 
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2.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

документація для комерційних цілей та подаються 

землекористувачам земельної ділянки. Даний проект рішення 

було розглянуто на профільних депутатських комісіях, за 

результатами розгляду на профільній земельній комісії була 

пропозиція виключити пункт 6 та пункт 6.1, а саме щодо 

надання в оренду земельної ділянки по 

вул.Успенсько-Троїцькій (район житлового будинку №89) для 

обслуговування торговельного кіоску Поповичу Дмитру 

Сергійовичу. Прошу підтримати даний проект та винести його 

на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення з 

виключенням пунктів 6 та 6.1. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти проект даного рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб зняти пункти 6 та 6.1 з даного проекту рішення, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Дмитренко О.І.: Виключити п.6 та п.6.1. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом затверджується розроблена документація під 

присадибними ділянками та гаражами гаражних кооперативів. 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях 

профільних депутатських комісій, зауважень і пропозицій по 

даному проекту не надходило, прошу його підтримати та 

винести на голосування.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення продовжується термін дії існуючих 

договорів оренди. Даний проект було розглянуто на засіданнях 

профільних комісій, за результатами розгляду профільної 

земельної комісії була пропозиція виключити пункти 1.12, 1.13, 

1.14, 1.15, 1.16, а також доповнити даний проект пунктом 1.20 

щодо продовження терміну дії договору оренди Дзеду Василю 

Івановичу по вулиці В’ячеслава Липинського, 5 для 

обслуговування нежитлової будівлі. Прошу даний проект 

підтримати та винести його на голосування. Пункт 1.20 стане 

пунктом 1.21. Якщо пункти 1.12-1.16 виключаться, то тоді ті 

пункти 1.17-1.19, стануть 1.12-1.14 і доповнення буде 1.15, 1.16. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення із 

доповненнями. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку, яку оголосила Оксана Іванівна. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучені Дмитренко О.І. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому з правками, які 

були проголосовані, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про внесення змін до рішень міської ради, виконкому, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних депутатських комісіях, зауважень та пропозицій не 

було. Прошу підтримати даний проект та винести його на 

голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішень 

міської ради, виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про продаж у власність земельних ділянок. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних депутатських комісій, пропозиції з даного питання 

не надходили, на усі задані питання були надані роз’яснення, 

прошу даний проект підтримати та винести його на 

голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 
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Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

В лютому 2019 року на Погоджувальній раді голів фракцій 

було прийнято рішення щодо розгляду таких питань, щодо 

будь-якого продажу земельних ділянок в місті на другу 

половину 2019 року, перенести ці питання після того, як 

підведемо підсумки першого півріччя і зрозуміємо щодо 

виконання плану з надходжень податків від земельного податку 

та зборів. Також в листопаді 2018 року, також на цій же 

Погоджувальній раді голів фракцій, було прийнято рішення 

щодо обмеження продажу земельних ділянок в місті 

комерційного призначення. Тому не зовсім зрозуміло, чому ми 

взагалі виносимо даний проект рішення?  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Проект рішення про надання дозволу на викуп було виключено, 

саме на підставі тих протоколів, які Ви озвучили. Щодо 

рішення про продаж у власність, то згідно законної процедури, 

дозволи на продаж даних земельних ділянок були надані. Був 

проведений в міській раді конкурс, за кошти були виконані 

оцінки земель. Ці оцінки мають відповідний термін дії. Згідно 

законодавства ми не маємо права не виносити дане рішення на 

затвердження, тому що втратиться термін дії оцінки і міський 

бюджет повинен буде за свої кошти потім все це 

переоцінювати. У зв’язку із тим, що дозволи вже були надані, 

ми не можемо даний процес не завершити. А щодо питань 

надання дозволів на викуп, то це зауваження враховане і такі 

рішення виноситись більше не будуть протягом першого 

півріччя. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я хочу нагадати, що стосується приватизації ділянки по вулиці 

Шевченка, 86. На скільки я пам’ятаю, ми вже давали відмову 

по приватизації цієї ділянки з тією умовою, що там не все було 

зроблено правильно. Тобто, якщо викуп під будівлями, то це 

одне, а там постійно заходили у парк і дорізали ці ділянки. На 

скільки це правда? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Проект відведення вчора на профільних комісіях було 

представлено, він відповідає чинному законодавству. Викуп 

земельної ділянки здійснюється всією площею, яка включена 

до проекту відведення земельної ділянки. Порушень по даному 

проекту немає. 

Немає такого в Законі, що можна продавати під будівлями і 

спорудами. Громадянин має право на викуп земельної ділянки 
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у власність, яка знаходиться у нього в оренді. Неможна 

викупляти частками, вона має бути викуплена у відповідності 

до проекту землеустрою, яка площа у проекті землеустрою 

зазначена, така площа і підлягає викупу. 

З даного питання рішень про відмову не приймалося… 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

На сесії при Дзеді ми відмовили. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Ні. Такого рішення при Дзеді не виносилось. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

У мене пропозиція. Я бачу це рішення складається із декількох 

пунктів, розбити ці пункти і голосувати по кожному окремо. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас є проект рішення. Ми можемо прийняти його або не 

прийняти за основу, а потім пункти виключати або не 

виключати. Все інше, в тому числі і пропозиція Юрія 

Миколайовича, це окремий проект рішення. Можна прийняти 

за основу, а потім кожну правку по кожному пункту голосувати 

за виключення. 

Клименко  

Іван Григорович 

Повідомив, що це питання потрібно до вивчити і перенести на 

наступне засідання. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що це питання пройшло погодження на земельній 

комісії і включено до порядку денного сесії. 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продаж у власність 

земельних ділянок. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Переходимо до даного питання по пунктам. Пункт перший. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Продати у власність Горбань Наталії Володимирівні земельну 

ділянку площею 0,0239 га по вул.Братів Лузанів,50 для 

обслуговування магазину змішаних товарів та офісу. 

Кадастровий номер земельної ділянки. 

Відповідно до висновку експерта про вартість об’єкту оцінки 

від 01 січня 2019 року погодити ціну земельної ділянки по 

вул.Братів Лузанів,50 в розмірі 47270 (сорок сім тисяч двісті 

сімдесят) гривень.  

При укладанні договору купівлі-продажу сплатити 41399 

(сорок одна тисяча триста дев’яносто дев'ять) гривень без 

урахування суми авансового внеску. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Зараз ми будемо голосувати за виключення? 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ні. Ми зараз будемо голосувати, щоб прийняти цей пункт. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Повідомив, що так не можна робити, оскільки даний пункт 

вже є в проекті рішення, можна його виключити чи залишити 

в проекті рішення. 

 Обговорення питання щодо голосування правки. 

Вирішили голосувати за пропозицію депутата Марченка Ю.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу голосувати за пропозицію депутата Марченка Ю.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 4, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція депутата Марченка Ю.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 13. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельних ділянок. 

 

8.Про надання в суборенду земельних ділянок. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується передати в суборенду 

земельні ділянки, які на даний час знаходяться в оренді у 

землекористувачів.  

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних депутатських комісій, на всі запитання були надані 

роз’яснення, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати даний проект і винести його на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, доповнення, пропозиції? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Вніс пропозицію проголосувати кожен пункт рішення окремо. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 1, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання в суборенду 

земельних ділянок. 

Сизон  Голосуємо за пропозицію депутата Максименка О.М. 
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Тетяна Анатоліївна 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 2, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція депутата Максименка О.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання в суборенду 

земельних ділянок. 

 

9.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачі її до державної власності. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом пропонується затвердити проект землеустрою 

Державного підприємства «Конотопське лісове господарство», 

на якій розташовані об’єкти нерухомого майна державної 

власності, для ведення лісового господарства і пов’язаних із 

ним послуг по вулиці Михайла Грушевського, 2 на перехресті 

вулиці Сарнавської, 53. Передати Державному підприємству 

«Конотопське лісове господарство», в постійне користування 

зазначену земельну ділянку. Передати до державної власності 

земельну ділянку і доручити підписати акт приймання-передачі 

земельної ділянки з головою Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях 

профільних депутатських комісій, зауважень та пропозицій з 

даного питання не було, на всі питання були надані 

роз’яснення, прошу підтримати даний проект та винести його 

на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, пропозиції, доповнення? 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачі її до державної власності. 

(Прийняте рішення додається). 
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12.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Проект рішення був розглянутий на профільній комісії, зараз 

він знаходиться у кожного із вас, він стосується перерозподілу 

призначень відповідно коштів, ті які були на минулій сесії 

передбачені на виконання депутатських повноважень. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Тут враховані всі заяви депутатів, які були подані до 

вчорашнього ранку. Якщо потрібно, я озвучу всіх депутатів, які 

ввійшли до цього проекту рішення. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

У нас є такі випадки, що не розподілені кошти минулого року. 

Наприклад, лавки по Лісового, 5, де 20 тис.грн. виділені в 

минулому році перенесені, зараз, я зверталася до УЖКГ, мені 

сказали, що це із загального фонду і потрібно купити ті лавки 

десь в інтернеті і ніколи, кажуть, це робити. Так само зараз 

майданчики. Ми знаємо, яка комплектація цих майданчиків. 

Наприклад, на моєму окрузі, у всіх трьох будинках якісь є 

майданчики, але щось доукомплектувати потрібно. Тобто, ми 

не знаємо хто буде закупати? Коли? Чи знайдеться у них час на 

це? Тобто, мені хотілося, щоб це було прозоріше. Коли ЖКГ 

скаже, коли будуть ці лавочки? Чому на цілий рік задавнено це 

все і чому не знайшовся час у працівників ЖКГ, і що буде із 

цими майданчиками? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Коли ми говоримо про цілий рік, ми говоримо про 2019 рік і 

зараз у нас 4-й місяць. Щодо комплектації. Коли ми зберемося з 

вами на постійні депутатські комісії в травні місяці, буде 

запропоновано декілька комплектацій цих майданчиків в 

залежності від тієї суми коштів, які виділили депутати (чи це 

великий комплекс, чи це елементи, які депутати хочуть 

встановити у дворах). Виберемо те, що підходить більшості, 

оголосимо тендер, буде відомо у кого будемо купувати. 

Виходячи з тієї суми, яка є зараз, це буде тендерна процедура. 

Зараз ніхто не може сказати у кого і що буде купувати. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Хочу зауважити, що вчора я надав відповідь, коли будуть 

лавочки встановлені. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Коли будуть лавочки закуплені? 

Колесников  

Артем Юрійович 

У першому півріччі цього року. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я б хотіла, щоб за моїм депутатським дорученням зробили. Ще 

з 2018 року було моє депутатське звернення щодо цих лавочок. 
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Чому чекати коли будуть тендери? У мене 20 тис.грн. на це. 

Тому, будь ласка, закупіть 14 лавочок на Лісового, 5. 

 Обговорення питання щодо процедури закупівель.  

Завгородній  

Сергій Іванович 

Технічна помилка, прошу виправити, дитячий майданчик по 

вулиці Шевченка, 23. У проекті рішення написано 24. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це прибудинкова територія?  

Завгородній  

Сергій Іванович 

Ні. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це п’ятиповерхівка? 

Завгородній  

Сергій Іванович 

П’ятиповерхівка. 

Колесников  

Артем Юрійович 

На прибудинковій території? 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Так. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Не потрібно нічого змінювати. Це в загальній сумі… Якщо це 

приватний сектор, то це окремий об’єкт в шостому додатку. 

Якщо це прибудинкова територія багатоповерхової забудови, 

то воно все йде однією сумою. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зачитала прізвища депутатів, які включені до проекту 

рішення. 

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 реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Чи були зауваження у профільної комісії до цього проекту 

рішення? 

Білоус  

Інна Василівна 

 

Комісія розглядала дане питання, зауважень не має. 

13.Про надання згоди Комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству 

«Центральне» на продовження терміну дії договору овердрафту. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, було 

запитання, овердрафт буде запропоновано, щоб надати згоду на 

70 тис.грн. терміном на 1 рік. Прошу підтримати. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, пропозиції, запитання? 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Була пропозиція бюджетної комісії. Комісія просила надати 

інформацію про використання коштів за 2018 рік та 

використання коштів на 2019 рік. Сьогодні зранку цю 

інформацію надали. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Ми надали інформацію по КРЕП «Центральний» та КП 

ВУВКГ. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди 

Комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству 

«Центральне» на продовження терміну дії договору 

овердрафту. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про надання згоди комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на продовження терміну дії кредиту у 

формі овердрафту в установах банків та передачу майна під заставу. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це аналогічне рішення, як і по КРЕП «Центральне», тільки 

сума овердрафту 200 тис.грн. Вчора питання розглядалося на 

профільній комісії, були запитання, надані відповіді, прошу 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, зауважень та 

пропозицій не було, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, пропозиції? 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди 

комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на 

продовження терміну дії кредиту у формі овердрафту в 
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установах банків та передачу майна під заставу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався на засіданнях профільних комісій, 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, пропозиції? 

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 Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про надання матеріальної допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії надруковане рішення із сумою 7200 гривень, 

але у зв’язку із зверненнями громадян сума збільшена до 34500 

грн., але ще заяви надходили. Тому прошу підтримати рішення 

з урахуванням всіх звернень на сьогоднішній день. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

З урахуванням сьогоднішніх звернень. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Так. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії надруковане рішення щодо надання 

допомоги для здійснення статутної діяльності Громадської 

організації «Спілка ветеранів залізничних військ міста 

Конотоп» в сумі 10 тис.грн. На сьогодні є звернення депутата 

щодо надання допомоги в розмірі 7 тис.грн. для здійснення 

статутної діяльності Громадської організації «Ветеранів війни, 

праці, Збройних Сил та органів правопорядку м.Конотоп». 

Прошу підтримати рішення з урахуванням нового звернення 

депутата. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, пропозиції? 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку – 7 тис.грн. депутатських коштів. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене Розановою О.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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 Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 
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2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров’я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Просимо підтримати проект даного рішення з урахуванням 

доповнення до п.2 Програми в частині щодо організації 

функціонування шляхом внесення суми коштів за рахунок 

трансферту з районного бюджету в сумі 130 тис.грн., 50 

тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки для КНП 

«Конотопська міська лікарня» та 80 тис.грн. на придбання 

медичного обладнання та видаткових матеріалів для 

пологового відділення та внести відповідні зміни до паспорту 

Програми. Проект даного рішення розглядався на постійній 

профільній комісії, просимо підтримати дане рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 

рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо доповнення щодо прийняття субвенції від районної 

державної адміністрації. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене Шульгою Ж.О. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 
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підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про розробку містобудівної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на постійних профільних 

комісіях, на бюджетній комісії була пропозиція вказати межі 

детального плану та вказати, що детальний план буде 

розроблятися без влаштування нових шкідливих виробництв. 

Тому проект пропонується в наступній редакції: «Надати дозвіл 

відділу містобудування та архітектури Конотопської міської 

ради на розробку детального плану території між 

вул.Тургенєва, вул.Деповською, вул.Успенсько-Троїцька, 

вул.Черняховського, межа міста, територія колишнього 

аеродрому, без влаштування нових шкідливих виробництв. 

Фінансування розробки детального плану території буде 

виконуватись за кошти ТОВ «Сенс-Норд». 

Це територія міста, тобто там не одне виробництво, там 

потрапляє ДП «Авіакон», гаражний кооператив, житлові 

будинки. Дане підприємство на даній території володіє 

будівлями, які по призначенню сільгосп. Це не елеватор. 

Елеватор технічно там розмістити неможливо. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

У нас на засіданні присутній заявник. Будь ласка, підійдіть до 

мікрофону. 

Бондаренко 

Петро Михайлович 

Моє прізвище Бондаренко Петро Михайлович, я є кінцевим 

бенефіціаром підприємства. В теперішній час ми являємось 

інвесторами двох спиртових заводів, які працюють на території 

району, які залишись працювати з 8 заводів на території 

області. Оскільки ці підприємства є державними і не прийнято 

рішення про їх приватизацію, ми хочемо купити ці приміщення 

для того, щоб зробити ремонтну базу, щоб ми могли 

обслуговувати ці спиртзаводи, тому що стан заводів страшний, 

нам потрібно 40 робітників для обслуговування цих заводів. 

Також там буде деяка техніка, обладнання, станки. Буде колись 

прийняте рішення про приватизацію заводів, може щось буде 

по іншому. На сьогоднішній день я прошу депутатів, я не 

прошу поки що надати мені землю, для того щоб ми могли 

подивитись, що ми можемо там розмістити, це нам потрібно 

зробити детальний план всього цього району. Може я 

подивлюсь і скажу, що мені проще побудувати там магазин і 
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торгувати хлібом. Але на сьогоднішній день розроблено проект 

документації для того, щоб розмістити ремонтну базу. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

У вас виробничі площі великі, що на Дубов’язівському 

спиртзаводі, що на Попівському. 

Бондаренко 

Петро Михайлович 

Справа в тому, що Дубов’язівський завод і Попівський - це є 

державні підприємства і нам ніхто не дозволяє там розмістити 

ремонтні бази. Поки не буде прийнятий Закон про 

приватизацію державних підприємств, дозволу не буде. Тому 

було прийнято рішення купити території тут. 

Могиленко 

Павло Арвитович 

Це окреме підприємство? 

Бондаренко 

Петро Михайлович 

Окреме, зареєстроване в Конотопі, зі сплатою всіх податків в 

місті Конотопі, працівники місцеві. 

Є прохання надати можливість зробити проектну документацію 

для міста… 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ми потім цю документацію затверджувати будемо? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Так, звичайно, на сесії. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Ви з мешканцями проводили обговорення? Не буде, як по 

сільгосптехніці, там зараз зберігаються хімікати і люди не 

задоволені. 

Бондаренко 

Петро Михайлович 

Ми з мешканцями попередньо провели розмову. Але ми самі 

ще не знаємо чи будемо ми там розміщувати цю базу. Давайте 

ми зробимо детальний план, а тоді коли будемо виносити 

документи на відведення землі, зробимо опитування 

мешканців. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

По процедурі затвердження детального плану там буде 

опитування мешканців, які проживають на даній території. 

Тобто, без опитування затвердження не можливе. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 1, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про розробку містобудівної 

документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сергій Іванович, зачитайте правку. 
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Холодьон  

Сергій Іванович 

Міська рада вирішила: надати дозвіл відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради на розробку детального 

плану території між вул.Тургенєва, вул.Деповською, 

вул.Успенсько-Троїцька, вул.Черняховського, межа міста, 

територія колишнього аеродрому, без влаштування нових 

шкідливих виробництв. Фінансування розробки детального 

плану буде виконуватись за кошти ТОВ «Сенс-Норд». 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Мені не зовсім зрозуміло чому підприємців і інвесторів в місті 

заганяють в якісь рамки. Якщо ми надаємо дозвіл на 

розроблення детального плату території, то чому ми 

обмежуємо якимись вулицями? Все і так зрозуміло, є територія 

і вона розробляється. Нам потрібно розробляти деталізацію 

всього міста і містобудівну документацію. Сьогодні 

підприємство за власний кошт сплачує ці роботи, тому чому ми 

обмежуємо, мені не зовсім зрозуміло. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що це було прохання ради до інвестора. 

Ставлю на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Холодьоном С.І. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку містобудівної 

документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії з 

урахуванням доповнень, які ви маєте, технічні правки, які ви 

оголосили у попередніх рішеннях – це правка Завгороднього 

С.І. щодо адреси вул.Шевченка, 23, буде враховано і 

Могиленко П.А. – номер навчального закладу, теж буде 

враховано. Прошу підтримати проект даного рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Є якісь запитання, зауваження? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Валентина Павлівна! По мікрорайону Сонячний? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Включено. 

Сизон  Слово для інформації з даного питання надається голові 



27 

Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Питання розглядалося на комісіях, просимо підтримати даний 

проект рішення з урахуванням всіх доповнень. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку, яка додана і не надрукована в матеріалах 

сесії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка, яка надана депутатам. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за дане питання в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до міського 

бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній та постійних 

комісіях. Це рішення повністю узгоджено з проектом про 

внесення змін до бюджету, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення розглядався на всіх комісіях і на нашій 

також, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження, пропозиції, запитання? 

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 21.12.2018 «Про затвердження програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 

рік та наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 

сесія).  

(Прийняте рішення додається). 
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11.Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до 

територіальної громади міста обласного значення Конотопа. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на всіх комісіях, а також на 

профільній комісії, зауважень не надходило, прошу підтримати 

даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Питання розглядалося на постійній профільній комісії, три 

члена комісії проголосувало «за» і один утримався, комісія 

просить підтримати.  

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Наша комісія також підтримала. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі комісії підтримали та просили винести на порядок денний. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про схвалення проекту 

рішення про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення Конотопа. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на постійних та профільній 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Питання розглядалося на профільній постійній комісії, комісія 

винесла на розгляд сесії це питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Шановні колеги! Хочу нагадати нам всім, як формувався даний 

склад виконавчого комітету. Цей склад мав квотний принцип 

формування, ми домовлялися про те, що представники різних 

політичних сил будуть разом працювати, контролювати один 
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одного на благо міста. Але так склалося, що я не змогла 

працювати не тому, що не хотіла, а тому що мені не дали 

можливості працювати. Якщо така ситуація на сьогодні, я хочу 

звернути увагу на те, що у нашому місті представники однієї 

партії, а саме «Рідного міста», на сьогодні два представники 

очолюють комунальні підприємства міста, один представник є 

секретарем, очолює наше місто і якщо ще одна кандидатура 

буде висуватися саме «Рідним містом», то на сьогодні йдеться 

про узурпацію влади. Наприклад, я скажу і тоді, і тепер, я 

знаходжуся тут тільки для того, щоб працювати на благо міста. 

Мені не дали цієї можливості робити. Якими шляхами, я вже 

казала, як це робили. Якщо таку можливість дадуть, то я згодна 

працювати на благо міста, якщо дадуть працювати. Але 

людину, яка не має відповідної освіти потрібної зараз для 

виконавчої влади міста, я не бачу сенсу зараз пускати, тим 

більше, що це креатива тієї політичної сили, яка вже дуже має 

багато посад у нашому місті. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Я Вам дякую за Вашу позицію. Але зараз присутній кандидат 

на дану посаду, Сергій Володимирович Вовк зараз знаходиться 

в залі, ми його запросимо до мікрофону і у вас буде можливість 

задати йому питання. 

Щодо узурпації влади. Кандидатура Сергія Володимировича – 

це не квота жодної політичної сили, в квоти всі вже награлися і 

награлися добре. Правильно сказав голова постійної комісії 

Бібик Віталій Володимирович, вчора він сказав про те, що 

квоти – це якщо відпочивати, а якщо робити, то не так багато 

бажаючих робити на благо всього міста. І зараз я це питання 

ставила останнім, розуміючи, який негатив зараз буде щодо 

цього питання. Можливо чекати зайняття квоти партії і місяць, 

і два, і три, але потрібно працювати. Я розумію, що деякі 

політичні сили зараз готуються до наступних виборів, але 

прошу забути все і працювати. 

Щодо невідповідності освіти, то зараз Сергій Володимирович 

надасть всі відповіді.  

Ще раз підкреслюю, це не квота партії «Рідне місто». Я сама 

особисто із Сергієм Володимировичем познайомилася на 

минулому тижні.  

Сергій Володимирович! Щодо Вашої освіти. 

Вовк 

Сергій 

Володимирович 

Маю освіту вищу, Харківський інженерний економічний 

університет. 

Багрянцева  У нас є така інформація, ми склали на Вас досьє своє, своїми 
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Олена Юріївна перевіреними джерелами. Є інформація, що Ви працювали на 

посаді в СБУ. Це так? 

Вовк 

Сергій 

Володимирович 

Так. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Для цього не потрібно було складати досьє. Кожному депутату 

була надіслана біографія і резюме кандидата. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Працюючи на посаді в СБУ у нас є інформація, що Ви 

займалися «кришуванням» мафіозних кланів деяких відомих в 

Конотопі, мафіозних схем. Також Ви причетні до закриття 

державних підприємств в Конотопі, зокрема заводу КВРЗ, це 

Ваше минуле, нажаль, не дуже хороше. Тому ми сподіваємося 

на наших депутатів, тому що Ви є людиною небезпечною для 

нашого міста, Ви не маєте досвіду керування. Ви людина 

Молотка. 

Вовк 

Сергій 

Володимирович 

Це Ваше припущення чи твердження? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Це достовірна інформація. 

Вовк 

Сергій 

Володимирович 

Якщо Ваша достовірна інформація, то підтвердіть це 

документами будь ласка. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ви заперечуєте, що Ви працюєте в охоронній фірмі Молотка і 

що Ви працювали в його охоронній фірмі? 

Вовк 

Сергій 

Володимирович 

Я це заперечую. З Молотком я ніколи не працював. 

 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ми Вам не віримо, нажаль. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це Ваше особисте право, яке Ви викажете голосуванням. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Сергій Володимирович! Скажіть мені будь ласка Вашу 

особисту думку і Ваше бажання на цій посаді. 

Вовк 

Сергій 

Володимирович 

Моя особиста думка – нам потрібно закачати рукава і 

працювати, працювати, працювати на благо нашого міста. 

Потрібно організувати всю роботу так, щоб було як одне ціле, 

не роздроблені, а щоб всі напрямки, всі партії працювали на 

одне – щоб місто розвивалося. Це моя особиста думка. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хочу сказати, що самий страшний і небезпечний час для 

нашого міста, місто вже пережило і за ці півроку місто встало з 
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колін, так само, як і комунальні підприємства, закривши борги 

по заробітній платі, почавши нормально опалювальний сезон, 

немає ніяких зривів руху трамваїв, комунальних підприємств і 

всього іншого.  

Олена Юріївна! Щодо страшних часів, Ви були учасницею цих 

процесів. Зараз я дуже вдячна Вам, як депутату, що Ви стали 

присутньою на сесіях, що Ви голосуєте за прийняття важливих 

для міста рішень, що Ви розподіляєте ті кошти, які виділяє 

рада, за розподіл яких Ви не голосували, саме на округи. Це все 

дуже добре. 

І ще хочу зауважити всім депутатам, що роботи, які зараз 

ведуться в місті, як я вчора прочитала у Фейсбук, не ведуться 

на окрузі Сизон чи Омельченка. Якщо ми говоримо про 

прибудинкову територію, то зараз виконані роботи на території 

Гланца В.А., де він депутат, виконались роботи на окрузі 

Бібика В.В. Якщо ремонт доріг, то це для всіх, не важливо який 

депутат. Якщо говоримо по депутатам, то депутат Поляков 

А.М. (звертається до Полякова А.М.). Це Ваш округ? Там 

виконуються роботи? У Вас немає заперечень щодо того, що 

вони там виконуються? Немає. 

То і ще раз. Я знаю, що зараз дуже важко буде прийматися це 

рішення і присутні в залі, деякі, політичні сили готові зробити 

все для того, щоб місто не працювало і не робило. Тож давайте 

відкинемо емоції, амбіції і будемо голосувати. 

Ставлю даний проект рішення на голосування, прийму любе 

рішення ради, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 4, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

22.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 30 травня 2019 року о 

10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! На цьому порядок денний вичерпаний. 

Пропоную наступну сесію міської ради провести 30 травня 

2019 року о 10.00. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії 

міської ради 30 травня 2019 року о 10.00. 
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23.Закриття 37 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу голосувати за закриття сесії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Закриття 37 сесії міської ради. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради       Т.СИЗОН 


