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УКРАЇНА
 Конотопська міська рада

 ПРОТОКОЛ
 І пленарне засідання 38 сесії Конотопської міської ради

м.Конотоп
від 13.06.2019, 16:00   

Усього депутатів: 	 36
Присутні на сесії: 	 22 (список додається)

Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Прошу провести реєстрацію.
Процедура реєстрації.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
В залі 20 депутатів. Ставимо на голосування питання щодо проведення сесії сьогодні о 16 годині. 
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Проведення 38 сесії міської ради 13.06.2019.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Рішення прийнято. 
Сизон Т.А. в залі підписала розпорядження про скликання 38 сесії. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Зараз голосуємо за початок, за проведення І пленарного засідання 38 сесії, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Початок І пленарного засідання 38 сесії.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Рішення прийнято. 
Сесія оголошується відкритою.
Виконується Державний Гімн України.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
На сесії присутні посадові особи місцевого самоврядування, засоби масової інформації. 
Шановні депутати! В травні місяці фахівцями ПрАТ "Мікросистема" було здійснено технічне обслуговування та ремонт системи "Віче". Було виправлено технічну помилку, коли під час  голосування хтось із депутатів виймав або вставляв картку, то відбувався збій системи. Дана проблема усунена. Фахівцями оновлено програму і тепер під час голосування, якщо вийняти картку, то система все одно зараховує присутність картки в системі. Також було здійснено ремонт і налагодження пультів для голосування, ремонт звукової системи.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 - відповідальний за технічне обслуговування системи електронного голосування ВІЧЕ до та під час сесії (її налаштування та справність роботи), відповідальні за звукове та відео супроводження.

Пропозиції
до порядку денного 38 сесії міської ради 7 скликання

№
Назва рішення

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

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

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

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


Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, 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

Про надання в суборенду земельної ділянки
	


Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому
Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради

Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки
	


Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому
Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради

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

Про розробку містобудівної документації


Холодьон С.І., начальника відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради

Про затвердження містобудівної документації


Холодьон С.І., начальника відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради

Про прийняття квартири до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп
	


Левченко О.В., в.о. начальника відділу комунального майна Конотопської міської ради
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки


Колесников А.Ю., заступник начальника управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства «Житлосервіс»


Колесников А.Ю., заступник начальника управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради
Сірик О.В., в.о. директора ЖРЕП «Житлосервіс»
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства «Центральне» у новій редакції


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

Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік


Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради

Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста Конотоп на 2019 рік


Качура-Редько О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради

Про внесення змін до Програми «Підтримка діяльності Конотопського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 роки»


Комар І.І., директор Конотопського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради

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

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

Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)


Мусієнко С.В., начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про затвердження положення про відділ міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності


Журавель Н.М., начальник відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Завгородній С.І., голова профільної постійної комісії міської ради

Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп


Коваленко О.В., заступник начальника управління економіки Конотопської міської ради
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради


Коваленко О.В., заступник начальника управління економіки Конотопської міської ради
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради


Льовшин Н.О., завідувач сектору юридичної роботи міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про покладання обов’язків старости


Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради


Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости


Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради


Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за І квартал 2019 року


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

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

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

Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради
	


Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради

Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 скликання 21 сесія)
	


Щербина А.В., головний спеціаліст сектору міської ради з питань внутрішньої політики
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 
Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради
№
з/ч
Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування ВІЧЕ
0.1
Затвердження редакційної комісії
0.2
Вкл. пит. "Про надання матеріальної допомоги"
0.3
Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними під"
0.4
Вкл.пит. "Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням міс"
0.5
Вкл.пит. "Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп"
 0.6
Вкл.пит. "Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради"  
 0.7
Вкл.пит. "Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради"  
 0.8
Вкл.пит. "Про покладання обов’язків старости"  
 0.9
Вкл.пит. "Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради"  
 0.10
Вкл.пит. "Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости".
 0.11
Вкл.пит. "Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік".
 0.12
Вкл.пит. "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
 0.13
Вкл.пит "Про внесення змін до Програми розвитку КП "КТУ".
 0.14
Вкл.пит. "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)".
 0.15
Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки".
 0.16
Викл. з пор.ден. пит. "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
 0.17
Вкл.пит. "Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок ".
 0.18
Затвердження порядку денного.
 19
Про надання матеріальної допомоги  
 20
Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік  
 23
Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп  
 21
Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)  
 23
Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп  
 24
Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради  
 25
Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради  
 26
Про покладання обов’язків старости  
 27
Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради  
 28
Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости  
 5
Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»  
 37
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 "про затвердження програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства  "Конотопське трамвайне управління" на 2018-2020 роки" (7 скликання 26 сесія)  
 13
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки  
 31
Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік  
0.19
Повернення до формування порядку денного.
0.20
Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік
 16
Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік  
 31
Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік  
 32
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)
 38
Проведення ІІ пленарного засідання 19.06.2019 о 10.00

 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  
 6
 Про надання в суборенду земельної ділянки  
 7
 Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки  
 8
 Про продаж у власність земельних ділянок  
 9
 Про передачу земельних ділянок до державної власності 
 10
 Про розробку містобудівної документації  
 11
 Про затвердження містобудівної документації  
 12
 Про прийняття квартири до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп  
 14
 Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства «Житлосервіс»  
 15
 Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства «Центральне» у новій редакції  
 17
 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста Конотоп на 2019 рік  
 18
 Про внесення змін до Програми «Підтримка діяльності Конотопського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 роки»  
 22
 Про затвердження положення про відділ міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності  
 29
 Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
 30
 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за І квартал 2019 року  
 33
 Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради  
 34
 Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 скликання 21 сесія)  
 35
 Про проведення наступної чергової сесії міської ради 25 липня 2019 року о 10.00  
 36
 Закриття 38 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:
Білоус Інну Василівну;
Завгороднього Сергія Івановича.
Інші пропозиції будуть? Немає.
Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу редакційної комісії, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Білоус І.В., Завгородній С.І.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Шановні депутати. Переходимо до визначення порядку денного. 
Обговорення порядку денного. 
Депутати вирішили спочатку включати до порядку денного деякі питання, які були узгоджені, а потім вже їх голосувати. Інші питання перенести на ІІ пленарне засідання 38 сесії.
0.2.Вкл. пит. "Про надання матеріальної допомоги".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про надання матеріальної допомоги."
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл. пит. "Про надання матеріальної допомоги".
0.3.Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік ".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я міста Конотоп на 2019 рік"
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік ".
0.4.Вкл.пит. "Про внесення змін до Комплексної міської програми "Правопорядок на 2016-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Комплексної міської програми "Правопорядок на 2016-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)"
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. " Про внесення змін до Комплексної міської програми "Правопорядок на 2016-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)".
0.5.Вкл.пит. "Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп".
0.6.Вкл.пит. "Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради".
0.7.Вкл.пит. "Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради".
0.8.Вкл.пит. "Про покладання обов’язків старости".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про покладання обов'язків старости".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про покладання обов’язків старости".
0.9.Вкл.пит. "Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради".
0.10.Вкл.пит. "Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов'язки старости".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости".
0.11.Вкл.пит. "Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік".
0.12.Вкл.пит. "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
0.13.Вкл.пит "Про внесення змін до Програми розвитку КП "КТУ".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми розвитку КП "КТУ".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит "Про внесення змін до Програми розвитку КП "КТУ".
0.14.Вкл.пит. "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
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "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)".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "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)".
0.15.Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки".
0.16.Викл. з пор.ден. пит. "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Хто за те, щоб виключити з порядку денного питання "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Викл. з пор.ден. пит. "Про передачу земельних ділянок до державної власності".
0.17.Вкл.пит. "Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок ".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування включення до порядку денного питання "Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок". В цьому рішенні залишаємо тільки пункт 6. 
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок".
0.18.Затвердження порядку денного.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Затверджуємо порядок денний в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Затвердження порядку денного.














Порядок денний І пленарного засідання 
38 сесії міської ради 7 скликання

         13 червня 2019 року
 1
Про надання матеріальної допомоги 
2
Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 
3
Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія) 
 4
Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп 
5
Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради 
6
Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради 
7
Про покладання обов’язків старости 
8
Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради 
9
Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости 
10
Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік
 11
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія)
12
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)
13
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки
14
Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок"
15
Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік





19.Про надання матеріальної допомоги
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово має Дубовик Сергій Віталійович, заступник начальника управління соціального захисту населення Конотопської міської ради
Дубовик 
Сергій Віталійович
Даний проект рішення був розглянутий на попередньому засіданні, зауважень і пропозицій не надходило, прошу підтримати даний проект рішення. Сума 44 тис. 108 грн.
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
Зауваження пропозиції є? Немає.
Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної допомоги.
(Прийняте рішення додається).

20.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
Проект даного рішення розглядався на загальних зборах депутатів, в постійній профільній комісії. Також вносяться доповнення, пояснювальні записки ви маєте, частину коштів субвенції з державного бюджету направити на придбання мамографічного апарату для ЦРЛ. Потім економію по заробітній платі направити на централізовані заклади з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, та збільшено субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб на суму 151 тис.грн.
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
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік.
(Прийняте рішення додається).

23.Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника управління економіки Конотопської міської ради.
Коваленко 
Олена Василівна
Дане питання розглядалося на профільній комісії та на Погоджувальній раді. Під час розгляду даного рішення було надано зауваження, а саме: доповнити дане рішення пунктом "Рішення набуває чинності з дати його прийняття". Прошу підтримати дане рішення. 

Депутати підняли питання, що не було дотримання порядку розгляду питань згідно порядку денного. Вирішили розглядати питання "Про внесення змін до Комплексної міської програми "Правопорядок на 2016-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)".
21.Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія).
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради.
Мусієнко 
Сергій Володимирович
Проект рішення розглядався на профільних засіданнях, на загальних зборах, прошу підтримати і прийняти.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу.
Бібик 
Віталій Володимирович
Питання розглядалося на засіданні комісії, прохання підтримати. 
Мусієнко 
Сергій Володимирович
Цим рішенням додатково виділяється 60 тис.грн. Конотопському відділу Національної поліції на поточний ремонт адміністративного приміщення по вулиці Генерала Тхора. Виділяється 230 тис.грн. військовій частині А1376, це 58 бригада, для придбання будівельних матеріалів на виконання поточного ремонту приміщень військової частини. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія).
(Прийняте рішення додається).

23.Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Повертаємося до питання "Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп".
Коваленко 
Олена Василівна 
Дане питання розглядалося на профільній комісії та на Погоджувальній раді. Під час розгляду даного рішення було надано зауваження, а саме: доповнити дане рішення пунктом "Рішення набуває чинності з дати його прийняття", оскільки законом передбачено, що голова сільської ради втрачає свої повноваження з моменту прийняття двох рішень - ради міської і ради сільської.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу.
Бібик 
Віталій Володимирович
Комісія розглядала зазначені питання, прохання підтримати.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
З правкою профільної комісії.
Ставлю на голосування дане питання за основу. прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування правку комісії, яка звучить: "Доповнити проект рішення пунктом 3 "Рішення набуває чинності з моменту його прийняття".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Правка комісії.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотоп.
(Прийняте рішення додається).

24.Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника управління економіки Конотопської міської ради.
Коваленко 
Олена Василівна
Даний проект рішення розглядався в профільній комісії, на загальних зборах депутатів, прошу підтримати.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу.
Бібик 
Віталій Володимирович
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прохання підтримати.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про утворення Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради.
(Прийняте рішення додається).

25.Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради.
Яременко 
Наталія Анатоліївна
Проект рішення обговорювався в постійних та профільних комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу.
Бібик 
Віталій Володимирович
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прохання підтримати.

Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про початок реорганізації Підлипненської сільської ради шляхом приєднання до Конотопської міської ради.
(Прийняте рішення додається).

26.Про покладання обов’язків старости.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради.
Яременко 
Наталія Анатоліївна
Проект рішення розглядався в постійних та профільних комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу.
Бібик 
Віталій Володимирович
Питання розглядалося на засіданні депутатської комісії, прохання підтримати.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про покладання обов’язків старости.
(Прийняте рішення додається).

27.Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради.
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради.
Яременко 
Наталія Анатоліївна
Проект рішення розглядався в постійних та профільних комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу.
Бібик 
Віталій Володимирович
Комісія розглядала зазначене питання, прохання підтримати.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського округу Конотопської міської ради.
(Прийняте рішення додається).

28.Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської ради.
Яременко 
Наталія Анатоліївна
Проект рішення обговорювався в постійних та профільних комісіях, прошу підтримати.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу.
Бібик 
Віталій Володимирович

Комісія розглядала зазначене питання, прошу підтримати і включити до складу виконкому Конотопської міської ради, і затвердити в персональному складі Матвієнка Володимира Миколайовича. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про включення до персонального складу виконавчого комітету Конотопської міської ради виконуючого обов’язки старости.
(Прийняте рішення додається).

5.Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок».
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Розглядаємо тільки пункт 6 цього рішення. 
Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу земельних ресурсів міської ради.
Дмитренко 
Оксана Іванівна
Пункт 6: "Внести зміни у пункт 2.3.9 рішення міської ради "Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації", виклавши його в наступній редакції: "Конотопській міській раді в особі відділу комунального майна Конотопської міської ради Сумської області по 1-му пров.вул.Рябошапка,3 для обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд у власність (орієнтовною площею 14,7000 га)".
Зміни складені у зв'язку з тим, що збільшилася площа. 
Це ми надаємо дозвіл, потім розробляється документація, а потім вона затверджується. По цьому питанню буде ще одне рішення. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Оскільки ми це рішення виносили пунктом 6, то ми зараз будемо голосувати в цілому саме за цей пункт.
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні.
Демеха 
Наталія Іванівна
Комісія розглядала даний проект рішення і просить підтримати пункт 6 даного рішення. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, саме пункт 6 даного рішення, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок».
(Прийняте рішення «Про внесення змін до рішення міської ради» додається).

37.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 "Про затвердження програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства  "Конотопське трамвайне управління" на 2018-2020 роки" (7 скликання 26 сесія).
Коваленко 
Олена Василівна
Даним проектом рішення передбачено тільки перенесення по 2019 році. У нас, в пункті 1.3 було оновлення придбання рухомого  рейкового складу, це в заходах. Стояла сума по 2019 року, державний бюджет та кошти інших джерел: 14 700. У зв'язку з необхідністю співфінансування з міського бюджету, ми з цієї суми знімаємо 550 тисяч і переносимо на міський бюджет. Тобто, тепер на міському бюджеті буде 610 (раніше у нас було 60 тисяч виділено), 550 плюс 60, про які сьогодні Інна Олексіївна запитувала. Більше нічого, тільки ця сума...
Обговорення питання в залі (виступали: Пащенко І.О., Коваленко О.В.). Коваленко О.В. повідомила, що ця загальна сума погоджена з антимонопольним комітетом.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу.
Завгородній 
Сергій Іванович
Це питання розглядалося на профільній комісії, прохання до депутатів підтримати.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 "Про затвердження програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства  "Конотопське трамвайне управління" на 2018-2020 роки" (7 скликання 26 сесія).
(Прийняте рішення додається).




13.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
В матеріалах сесії, які готувалися на 30 травня 2019 року, на 43 сторінці є проект рішення "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки". Цей проект рішення розглядався на комісіях, був підтриманий, але з урахуванням того, що надійшли кошти з державного бюджету, ми роздали вам додаток №1. В межах загальної суми програми на цей рік - 106 млн. 780 тис., ми зробили перерозподіл коштів і пропонуємо її підтримати в такому вигляді, щоб ми могли використовувати ці кошти.
Обговорення питання (виступали Пащенко І.О., Колесников А.Ю., Огрохін І.М., Сизон Т.А., Омельченко Т.П.). 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус Інна Василівна

Дане питання розглядалося на комісії, були зауваження по Статутам, по передбаченим коштам на Центральне та Житлосервіс у нас не було заперечень, по Жарікова і по Шевченко також, тому просимо прийняти до голосування.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Голосуємо дане питання за основу, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Зараз формуємо правку.
Огрохін
Іван Миколайович
Задав питання щодо поточного ремонту тротуарів і прибудинкових територій.
Колесников 
Артем Юрійович
Якщо сьогодні буде проголосоване рішення і буде прийнято 4 мл.грн. додатково на поточний ремонт тротуарів і прибудинкових територій, то можливо буде працювати. Тих коштів, які зараз є в міському бюджеті в загальному фонді на ці заходи, їх достатньо тільки для того, щоб завершити поточний ремонт доріг. 
З 4 мільйонів, я думаю, що 3 мільйони буде на поточний ремонт прибудинкових територій і 1 мільйон на поточний ремонт тротуарів. 
Огрохін
Іван Миколайович
Де це відображено в рішенні?
Колесников 
Артем Юрійович
Тут добавлено 4 мільйони на поточний ремонт доріг і тротуарів. Загальна цифра написана 20 мільйонів 30 тисяч, а в новому додатку 24 мільйони 130 тисяч. Тобто 4 мільйони 100 тисяч гривень додано. 
Обговорення питання (виступали Пащенко І.О., Колесников А.Ю., Сизон Т.А.).
Омельченко 
Тарас Павлович
У мене є пропозиція і правка до цього проекту рішення. Перша правка - пункт 7 "Благоустрій територій міста", визначити в тому числі поточний ремонт прибудинкових територій - 3 мільйони і поточний ремонт тротуарів 1 мільйон 21 тис.грн. В стовпчиках "Джерела фінансування, 2019 рік" окремо розділити цифри з міського бюджету і з державного бюджету.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування правку Омельченка Тараса Павловича.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Омельченком Т.П.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 1, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки.
(Прийняте рішення додається).

31.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
Шановні депутати! На ваше прохання вам роздали об'єднаний проект рішення, в якому враховані матеріали, які були в підшивці і розглянуті в комісіях. Матеріали, які були в додатку, в тому числі субвенція з обласного бюджету, теж розглянуті в комісіях і додаток 2, який ви щойно обговорили про прийняття субвенції соцеконом розвитку та ті зміни, які тягнуть за собою прийняття і співфінансування, і перенесення коштів по ЖКГ. Також врахована пропозиція депутата Пащенко І.О. про те, щоб зазначити, що 550 тисяч співфінансування - це саме трамвайне управління. У додатку до рішення це зазначено. Прошу підтримати проект даного рішення.
Омельченко 
Тарас Павлович
Повідомив, що під час сесії розмовляв в телефонному режимі з в.о. голови Сумської ОДА Акперовим В.В., який подякував за співпрацю Конотопській міській раді і висловив прохання у допомозі Сумській ОДА щодо фінансування відзначення заходів до 360-річчя перемоги у Конотопській битві у сумі 150 тис.грн. 

Обговорення питання. Сизон Т.А., Омельченко Т.П., Шинкаренко О.В. доповіли депутатам про заходи щодо святкування 29 червня 2019 року 360-річчя Конотопської битви, а також про фінансування даного фестивалю.
Вирішили включити до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік" з метою виділення додаткових коштів на святкування фестивалю "Конотопська битва".
0.19.Повернення до формування порядку денного.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Голосуємо за повернення до формування порядку денного, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Повернення до формування порядку денного.
0.20.Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік".
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Пропоную включити до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік" збільшивши на 100 тисяч гривень програму святкування Конотопської битви.  
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. "Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік".
16.Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік.
Шинкаренко 
Олена Володимирівна
Рішення буде звучати так: "Внести зміни до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік, викласти розділ "Напрями діяльності та заходи Програми пункт 1.1 у новій редакції (додається)".
Коли ми відкриваємо додаток до рішення за номером 6 «Напрями діяльності», ми бачимо тут пункт 1.1. «Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва", ми добавляємо 100 тис.грн.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Ульянченко 
Оксана Федорівна
Прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та святкових заходів в місті на 2019 рік.
(Прийняте рішення додається).

31.Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Переходимо до розгляду питання "Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік".
Кошевецька Валентина Павлівна

В проекті рішення 100 тисяч враховано, ті які ми в програму щойно внесли зміни, а пропозиція Тараса Павловича не врахована. Тому доцільно взяти за основу те, що враховано.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування дане питання за основу, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік.
Кошевецька Валентина Павлівна
Була правка про надання субвенції обласному бюджету в розмірі 150 тис.грн. на проведення заходів по відзначенню Конотопської битви. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування дану правку.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Кошевецькою В.П.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування це рішення в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік.
(Прийняте рішення додається).

32.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
Проект рішення розглядався комісіями, він повністю відповідає бюджету, ми зараз роздали вам додаток до цього рішення з урахуванням тих змін, які сьогодні вносяться до бюджету.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Ульянченко Оксана Федорівна.
Ульянченко 
Оксана Федорівна
Прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, 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).

38.Проведення ІІ пленарного засідання 19.06.2019 о 10.00.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Шановні депутати! Порядок денний на сьогоднішнє пленарне засідання вичерпаний. Пропоную погодити дату наступного пленарного засідання. 
Вирішили провести 19 червня 2019 року о 10.00.
Сизон 
Тетяна Анатоліївна
Прошу голосувати, щоб провести 19 червня 2019 року о 10.00 ІІ пленарне засідання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Проведення ІІ пленарного засідання 19.06.2019 о 10.00.



Секретар міської ради								Т.А.Сизон


