
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 8 пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради,  

01.04.2020 
 

 

від 01.04.2020, 13:00       м.Конотоп, 

          стадіон «Локомотив» 

 

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

Присутні на сесії:   26 (список додається). 

 

 У зв’язку з карантином, який спрямований на запобігання 

виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), 

відповідно до розпорядження міського голови від 01.04.2020  

№85-ОД «Про проведення VІІI пленарного засідання 

тридцять дев’ятої сесії Конотопської міської ради сьомого 

скликання» VІІI пленарне засідання 39 сесії було проведено на 

відкритій місцевості стадіону «Локомотив». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зареєструвалося 25 депутатів. Сесія є 

повноважною. Пленарне засідання оголошується відкритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На першому пленарному засіданні 39 сесії до складу 

редакційної комісії було обрано депутатів: 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Завгороднього Сергія Івановича. 

У зв’язку з поіменним голосуванням, відповідно до 

регламенту, є пропозиція обрати лічильну комісію у складі 

трьох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Огрохіна Івана Миколайовича; 

Бейгула Ігоря Станіславовича; 

Клименка Івана Григоровича. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

лічильної комісії, прошу голосувати. 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

За – 21. Рішення прийнято. 

До лічильної комісії обрано трьох депутатів, а саме: 

Огрохіна Івана Миколайовича; 

Бейгула Ігоря Станіславовича; 

Клименка Івана Григоровича. 

Прошу лічильну комісію визначитися з головою та секретарем 

комісії. 

Голова комісії - Огрохін Іван Миколайович; 

Секретар комісії - Клименко Іван Григорович. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного VІІІ пленарного засідання тридцять дев’ятої сесії. 

Пропозиції щодо порядку денного вам роздані. 

Для розгляду на восьмому пленарному засіданні 

пропонуються питання: 

1.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

2.Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та забезпечення 

пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

3.Про внесення змін до Статуту житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Житлосервіс». 

4.Про затвердження Статуту комунального 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Центральне». 

5.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2020 рік. 

6.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного VІІІ 

пленарного засідання тридцять дев’ятої сесії, прошу 

голосувати. Лічильну комісія прошу бути уважною. 

Як доповів голова лічильної комісії, За – 26. 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду порядку денного. 

Слово для виступів чи запитань буде надаватись після 

звернення депутатів до головуючого шляхом підняття руки. 

 

 

 



ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного VІІІ пленарного засідання 39 сесії міської ради  

7 скликання 

 

01 квітня 2020 року 

№ Назва проекту рішення 

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

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

2. Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

3. Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

4. Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

5. Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік 

6. Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 

 

 

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

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 

Даний проект рішення розглядався на бюджетній комісії, була 

пропозиція врахувати 50 тис.грн. на придбання засобів 

дезінфекції для будинків ОСББ. Загалом виходить сума, яку 

необхідно додати до програми – 640 тис.грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання заступнику голови 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц 

Віталій Аркадійович 

Я вчора розмовляв із Бібиком Віталієм Володимировичем, він 

захворів, як заступник, ми з ним погодили ці питання і він 

казав, що ми підтримуємо комісією ці питання. Я не 

впевнений, але начебто він всім дзвонив, я особливо 

підтримую даний проект рішення, але комісійно ми не 

розглядали це питання. Виносимо на розгляд сесії. 

Семеніхін  Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 



Артем Юрійович Ставлю на голосування проект рішення одразу в цілому, 

прошу голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голову комісії доповісти про результати голосування. 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та забезпечення пожежної безпеки 

на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко 

Альберт Дмитрович  

Дане рішення попередньо розглядалося на засіданні 

бюджетної комісії, прошу його підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу, 

який вів комісію і займався даним питанням. 

Тягній 

Сергій Миколайович 

Профільна комісія розглядала даний проект рішення, було 

визначено поповнення статутного капіталу КРЕП 

«Центральне» 45 тис.грн. і ЖРЕП «Житлосервіс» 45 тис.грн. 

Також сьогодні розглядалося на бюджетній комісії додатково 

на фонд заробітної плати даним ЖЕКам визначити, мабуть, 

150 тисяч. Так? Так. 150 тис.грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, який розданий зараз депутатам, прошу голосувати. 

 Обговорення питання депутатами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу по даному питанню доповісти члену бюджетної комісії 

Огрохіну Івану Миколайовичу. 

Огрохін 

Іван Миколайович 

По КРЕП «Центральне» 195 тис.грн. і по ЖРЕП 

«Житлосервіс» 195 тис.грн. Крім того, 160 тис.грн. на 

дорожньо-мостове господарство і 200 тис.грн. на санітарну 

обробку приміщень. 

Семеніхін  Якщо немає зауважень і заперечень, то ставлю одразу на 



Артем Юрійович голосування даний проект рішення в цілому, саме в тому 

форматі, в якому вам розданий, прошу голосувати. 

Гланц 

Віталій Аркадійович 

Після голосування надав пропозицію винести на наступне 

пленарне засідання та бюджетну комісію питання надання 

матеріальної допомоги. 

 Депутати запропонували дане питання розглянути на 

сьогоднішньому пленарному засіданні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голову комісії доповісти про результати голосування. 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, 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). 

 

3.Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко 

Альберт Дмитрович  

Дане питання технічне, оскільки попередньо прийняте 

рішення про виділення коштів, статути вам роздано, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу. 

Тягній 

Сергій Миколайович 

Стосовно секретаря. Ще рік назад була написана заява про 

складання повноважень секретаря.  

Стосовно даного проекту рішення, то просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голову комісії доповісти про результати голосування. 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 



(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко 

Альберт Дмитрович  

Дане рішення є аналогічним, прошу його підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику  профільної постійної комісії Тягнію Сергію 

Миколайовичу. 

Тягній 

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голову комісії доповісти про результати голосування. 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Відповідно до рекомендації бюджетної комісії підготовлений 

проект рішення, яким передбачається перерозподілити кошти 

в середині заходів програми, зменшити заходи передбачені в 

пункті 1 програми на відзначення святкових заходів і 

передбачити додатково пунктом 5 забезпечення гарячим 

харчуванням людей, які знаходяться на блокпостах в сумі 20 

тис.грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

20 тис.грн. буде достатньо? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Попередньо обговорювалося на 14 тис.грн. на нараді, яку вела 

Світлана Мороз. Зараз збільшили до 20 тис.грн. 



Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Я хотіла довести до відома депутатів, що питання тієї суми 

задавалося, як Мусієнку Сергію Володимировичу так і Мороз 

Світлані для того, щоб з’ясувати чи достатня вона. Говорили 

про суму 14 тис.грн., добавляємо до 20 тис.грн. для того, щоб 

люди були забезпечені. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо цієї суми достатньо, то я також підтримую. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Повідомив, що дане питання розглядалося на засіданні 

бюджетної комісії і підтримана сума 20 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення одразу в цілому, 

прошу голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голову комісії доповісти про результати голосування. 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! У мене є пропозиція. Оскільки зараз за 

консолідованою згодою будемо розглядати питання про 

матеріальну допомогу, то питання «Про внесення змін до 

бюджету» розглянути після того, як розглянемо питання про 

надання матеріальної допомоги мешканцям міста Конотопа. 

Ви не заперечуєте? Не заперечуєте.  

Тоді я ставлю на голосування питання повернення до розгляду 

порядку денного. Для того, щоб повернутися і переглянути 

порядок денний.  

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду 

порядку денного, з метою додати до нього питання «Про 

надання матеріальної допомоги». 

 Обговорення даного питання серед депутатів.  

Виступали Семеніхін А.Ю., Сизон Т.А., Сахно О.О., Огрохін 

І.М., Омельченко Т.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду 

питань порядку денного, прошу голосувати. Лічильну комісію 

прошу бути уважною. 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Повернення до розгляну порядку денного. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Шановні депутати! Зараз вам будуть роздані пусті пустограки, 

туди необхідно буде вказати назву рішення, яке зараз 

озвучить Оксана Михайлівна Розанова, а також своє прізвище. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

До речі. Я прошу зараз депутатів міської ради, якщо ще не 

розглянули питання, звернути увагу на таку пропозицію від 

мене особисто, а також апарату міської ради, про те, що ми 

відмовляємося від премії, надбавок, а правильно по Закону від 

премій за два місяці і перерахувати кошти з фонду заробітної 

плати в розмірі премій за квітень і травень до коштів, які 

йдуть на те, щоб доплачувати лікарям за їхню роботу. Коли 

будемо приймати бюджетне рішення, я потім ще це озвучу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Пропозиція включити до порядку денного проект 

рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям міста 

з депутатського фонду та фонду міського голови. 

Прошу голосувати, щоб включити проект рішення «Про 

надання матеріальної допомоги» до порядку денного нашої 

сесії, прошу голосувати. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Включення до порядку денного питання 

«Про надання матеріальної допомоги». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вносимо до порядку денного. 

Зараз ставлю на голосування, щоб затвердити порядок денний 

з цим доповненням, прошу голосувати.  

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Затвердження порядку денного з 

питанням «Про надання матеріальної допомоги». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голову лічильної комісії проінформувати за два 

голосування, які ми зараз проводили.  

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

За два голосування. 

 

6.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова 

Оксана Михайлівна 

Зараз в управлінні є 214 заяв на суму 149 тис.грн. Але 

потрібно буде суму зарезервувати з врахуванням тих заяв, які 

будуть надані депутатами ще додатково. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Яка сума має бути? 30 чи 50 тис.грн.? 50. Добре. 

50 тис.грн. і міський голова 100 тис.грн. Ніхто не заперечує, 

що міський голова матиме фонд 100 тис.грн., щоб надавати 

також матеріальну допомогу. Не заперечуєте? 



Льовшин 

Наталя Олександрівна 

Справа в тому, що це резервний фонд і на сьогоднішній день 

ми знаходимося у відомих умовах. Тому для початку давайте 

визначимось 30 тис.грн. для депутатів і 50 тис.грн. для 

міського голови, а потім, якщо буде необхідно, то 

повернемося до цього питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Розумно. Я згоден. 

Товариство! Значить голосуємо проект рішення про те, щоб з 

резервного фонду передбачити ці кошти і надам слово пані 

Кошевецькій, щоб вона підкорегувала і доозвучила. 

Ще пропозиція, щоб в цьому проекті рішення була дата 7-ме 

число, тобто ці заяви можна донести до 7-го числа.   

 Обговорення питання серед депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу до обіду 7-го числа подати заяви, щоб управління 

соціального захисту мало час підготувати рішення і принести 

його на підпис. 

Розанова 

Оксана Михайлівна 

Повідомила депутатам, що максимальна сума надання 

допомоги одному мешканцю міста складає 800 грн. від одного 

депутата. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Я хочу звернути увагу по цьому питанню. Якщо приймемо це 

рішення, яку суму, то ми повинні чітко визначитися – чи це 

ми приймаємо загальну суму, чи приймаємо якусь сьогодні, а 

потім будемо ще додавати? І визначитися з сумою.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми приймаємо сьогодні те, що приймаємо. Треба додати, то 

приймемо рішення і додамо. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Мені потрібно в рішення конкретну суму. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

30 тис.грн. на депутата, 50 тис.грн. на міського голову. 

Паламарчук 

Тамара Михайлівна 

Давайте визначимо загальну суму із розрахунку 36 депутатів 

та міський голова. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

1 млн. 130 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Проект рішення «Про надання матеріальної допомоги» в сумі 

30 тис.грн. по заявам ,які надходять до депутатів міської ради 

і 50 тис.грн. по заявам, які надходять до міського голови. 

Заяви приймаються до 7-го числа 12 години дня. Надаються 

до управління соціального захисту.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

Огрохін 

Іван Миколайович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

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



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Згідно програми НС, яку ми прийняли, на виконання 

програми змін по ЖКГ пропонуються зміни: 

ми зменшуємо капітальні видатки по благоустрою і 

направляємо на статутні фонди двом ЖЕКам 390 тис.грн, по 

195 тис.грн. кожному, самому ЖКГ 360 тис.грн., потім 

направляємо НС за рахунок коштів капітальних видатків ЖКГ 

– 77 тис.грн. і за рахунок капітальних видатків, які рахувались 

за відділом НС – 563 тис.грн, а всього буде 640 тис.грн., так як 

ми прийняли. 

Крім того, направляються кошти територіальному центру 

соціального забезпечення – 364,8 тис.грн. Ми їх направляємо, 

але використовувати будемо після того, як буде прийнята 

постанова на рівні держави.  

Це зміни, які ми проголосували в програмах і які 

пропонуються.  

Крім того, в пункті 19 рішення про бюджет є обмеження про 

використання капітальних видатків. Ми туди додаємо один 

пункт – це 90,1 тис.грн. на використання відділом НС 

капітальних видатків. Це буде придбання палаток чи інші 

видатки, які необхідні у зв’язку з тією ситуацією, в якій ми 

знаходимося.  

Крім того, пропонуються зміни по попередньому рішенню, 

яке ви щойно прийняли. Тобто у самому рішенні про бюджет 

у нас там є пункт скільки становить резервний фонд. Він 

становить 4,8 млн.грн. і там було написано в тому числі кошти 

на виконання депутатських повноважень та сума, яку ви 

щойно узгодили – 1 млн. 130 тис.грн.  

Крім того, буде ще один пункт, де будуть ці кошти - 1 млн. 

130 тис.грн., направлені управлінню соціального захисту на 

виплату матеріальної допомоги. 

Це зміни, які пропонуються у рішенні про бюджет. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

В грудні 2018 року, коли був військовий стан, ми на 

блокпости виділяли кошти додатково на оплату 

електроенергії. Зараз це потрібно чи ні?  

Кошевецька Дане питання не стояло і поки що ніхто його не ставив. 



Валентина Павлівна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Голова лічильної комісії повідомляє, що 26 за. 

 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до бюджету 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування доповнення до даного 

проекту рішення – це 1 млн. 130 тис.грн. на управління 

соціального захисту для виплати матеріальної допомоги 

мешканцям міста Конотопа, прошу голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За – 26.  

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Доповнення - 1 млн. 130 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Єдине, що я хотів би спитати вашої думки – у нас є питання 

по ЖКГ, по благоустрою і озелененню. Як піде зараз амброзія, 

як почнуть люди задихатися від неї, у нас косити її нічим, я не 

кажу про траву.  

Прошу послухати думку людини, яка є фахівцем в цій справі. 

Яременко 

Володимир Романович 

Шановні депутати! У нас недостатньо коштів на озеленення. 

Квіти ми садити будемо чи ні? Косити будемо чи ні? Чи 

будемо заростати в траві і будемо так само задихатися, як 

задихаємося від коронавірусу?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка Ваша пропозиція? 

Яременко 

Володимир Романович 

Потрібно виділити кошти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Виділити кошти на покіс трави і на озеленення. 

Товариство! Яка вашу думка щодо озеленення і покосу трави, 

щоб проголосувати сьогодні? 

Що пропонує Іван Миколайович? 

Огрохін 

Іван Миколайович 

Наступного разу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Іван Миколайович пропонує наступного разу. Тільки невідомо 

коли наступного разу буде. 

 Депутати вирішили на наступну сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

Огрохін За – 26.  



Іван Миколайович Проти – 0. 

Утримались – 0. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Всі питання порядку денного розглянуті. 

Пленарне засідання оголошується закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

Голова редакційної комісії     Сергій ЗАВГОРОДНІЙ 
 


