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ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

№ Назва прийнятого рішення Стор. 

1.  Протокол позачергової вісімнадцятої сесії міської ради 

сьомого скликання 

 

2.   Порядок денний, списки депутатів, списки запрошених, 

результати поіменних голосувань   
 

3.   Про здійснення реконструкції парку культури та відпочинку 

"Юність"   
 

4.   Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік    
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УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 
 

 ПРОТОКОЛ 
 Позачергова 18 сесія 

 

м.Конотоп 

від   17.10.2016 11:00    

 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії:   26 (список додається) 

Запрошених:    19 (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. Прошу 

провести реєстрацію. Сесія оголошується відкритою. На 

сесії присутні:  заступник керівника Конотопської 

місцевої прокуратури Удовиченко Роман Анатолійович,  

представники засобів масової інформації, політичних 

партій, громадських організацій та громадськості. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 26 

депутатів. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати 

роботу позачергової вісімнадцятої сесії. Хто за те, щоб 

позачергову вісімнадцяту сесію розпочати, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На сесії присутні:  заступник керівника Конотопської 

місцевої прокуратури Удовиченко Роман Анатолійович,  

представники засобів масової інформації, політичних 

партій, громадських організацій та громадськості. 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

0.1 Обрання редакції комісії. 

 

0.2 Затвердження порядку денного позачергової 18 сесії. 

 

0.3 Затвердження регламенту роботи позачергової 18 сесії. 

 

1 Про здійснення реконструкції парку культури та відпочинку "Юність". 

 

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

 

 

 

 

0.1.Обрання редакції комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів до складу 

редакційної комісії. По кількісному складу заперечень 

немає? Немає.  

Персонально: 

Максименка Олександра Михайловича; 

Назаренка Ігоря Михайловича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до 

складу редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання редакції комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Максименка Олександра Михайловича; 

Назаренка Ігоря Михайловича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, 

зайняти місця на першому ряду і визначитись з головою 

редакційної комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Максименка 

Олександра Михайловича. 

 

0.2.Затвердження порядку денного позачергової 18 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного позачергової вісімнадцятої сесії. Пропозиції 

щодо порядку, регламенту, проекти рішень вам роздані. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Проінформував депутатів, що перед початком сесії до 

нього звернувся Максименко О.М., який є директором 

КРЕП "Центральний" з питанням, що у даного 

підприємства є заборгованість перед КП "Теплогарант" у 
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розмірі 220 тис.грн. Ці кошти будуть виплачені, але 

поступово, це дуже великі кошти для підприємства і від 

директора надійшла пропозиція встановити у 

приміщенні підприємства твердопаливний котел на 50 

кВт, вартість якого з монтажем становить 60 тис.грн. 

Запропонував включити дане питання до рішення "Про 

внесення змін до міського бюджету на 2016 рік", щоб 

виділити дані кошти. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Повідомив, що в такому випадку підприємство буде 

економити в 3-4 рази коштів. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Повідомила, що виділення коштів комунальному 

підприємству прямо з міського бюджету не може 

передбачатися і це потрібно зробити через програму. 

 Вирішили почекати 1 тиждень до чергової сесії, яка 

планується 24.10.2016. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Хто за те, щоб затвердити пропозиції до 

порядку денного позачергової вісімнадцятої сесії, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 

позачергової 18 сесії. 

 

0.3.Затвердження регламенту роботи позачергової 18 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи 

позачергової вісімнадцятої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження регламенту роботи 

позачергової 18 сесії. 

 

1.Про здійснення реконструкції парку культури та відпочинку "Юність". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

постійних комісій, загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

постійної комісії Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося на комісії, були присутні 3 

депутати, пропонуємо дане рішення підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть пропозиції, зауваження? 

   Покинула залу Льовшин Наталя Олександрівна. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на загальних зборах 

депутатів, на депутатських комісіях, пропозицій та 

зауважень не було. Даним проектом рішення ми 

приводимо у відповідність попередній проект рішення, 

який був вами прийнятий. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику голови постійної комісії Сизон Тетяні 

Анатоліївні. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

Внесла доповнення: збільшити доходну частину на один 

мільйон гривень отриманого із обласного бюджету на 

добудову незавершеного будівництва побутового 

корпусу на стадіоні "Локомотив" ДЮСШ М.Маміашвілі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію 

(доповнення) Паламарчук Т.М., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Товариство! Всі питання, винесені на розгляд 

позачергової вісімнадцятої сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 
 
 
Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


