
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 Позачергова 43 сесія Конотопської міської ради, 24.11.2020 

 

 

від 24.11.2020, 09:00            м.Конотоп, 

              велика зала засідань 

 

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

Присутні на сесії:   21 (список додається) 

 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 20 депутатів, сесія повноважна і 

оголошується відкритою. Виконується Державний Гімн 

України.  

Виконується Державний Гімн України. 

Хвилина мовчання щодо вшанування пам’яті  

Лугового Олександра Петровича. 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи нам необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати до редакційної комісії 

Максименка Олександра Михайловича і Багрянцеву Олену 

Юріївну. 

Ставлю на голосування дані кандидатури, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Рішення прийнято. Прошу членів редакційної комісії 

зайняти свої місця.  

Переходимо до розгляду пропозицій до порядку денного. 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ОТГ майна   
 

0.2.Затвердження порядку денного 43 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я вас всіх запросив на сесію у зв'язку з тим, що в п'ятницю 

відбулася сесія в обласній раді і нам, на місто, виділили 10 

кисневих концентраторів і нам необхідно їх сесією 

прийняти, щоб їх привезли і щоб ми могли їх встановити.  

Тобто, це проект рішення " Про прийняття до комунальної 

власності Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади майна". Проект рішення вам розданий. Це основне 

рішення. 

Також я хотів би спитати вашої думки стосовно того, щоб 

проголосувати ще питання матеріальної допомоги? І є в 

освіти, по методкабінету проект рішення, щоб завершити 

процедуру його реєстрації. Також питання по інсуліну. 

Скажіть свої думки. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Висловив свою думку стосовно методкабінету. Надав 

пропозицію, щоб створити комісію, залучити юристів і 

досконально юридично вивчити дане питання і після цього, 

на наступній сесії, розглянути дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово начальнику управління освіти Ігнатенко Л.І. 

 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

Повідомила, що процес зміни, перетворення відбувався в 

межах чинного законодавства, сесією були надані 

повноваження, на той час керівнику методичного 

кабінету, на здійснення відповідних реєстраційних дій. 

Після конкурсу даний керівник методкабінету не зайняла 

вакансію керівника Центру професійного розвитку і 

відмовилася звертатися до державного реєстратора для 

подачі документів для проведення відповідних 

реєстраційних дій. Повідомила, що зараз необхідно 

прийняти рішення про зміну уповноваженої особи для того, 

щоб провести реєстраційні дії. 

 Обговорення даного питання (виступали Семеніхін А.Ю., 

Ігнатенко Л.І.). 

Депутати вирішили не виносити дане питання на сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також ще є питання по інсуліну і по матеріальній допомозі. 
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Кирій  

Олександр Вікторович 

Запропонував сьогодні прийняти на баланс кисневі 

концентратори, а всі інші питання потім. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я думаю, що через два-три дні ми повинні будемо провести 

позачергову сесію, щоб виділити кошти для проведення 

повторних виборів міського голови в м.Конотоп... Я прошу 

надати сьогодні всім депутатам матеріали, щоб ми за два 

дні, в тому числі і по освіті, ознайомилися і потім через 

два-три дні прийняли рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Матеріальну допомогу голосуємо чи ні? 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Питання про матеріальну допомогу було озвучене щойно. 

Можливо у когось є заяви, я не знаю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є заяви. Вони вже півтора місяця лежать. Тобто голосуємо 

два питання? 

 Обговорення питання.  

Депутати вирішили поставити до порядку денного тільки 

одне питання щодо кисневих концентраторів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування порядок денний, який складається 

тільки з одного питання  - "Про прийняття до комунальної 

власності Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади майна", прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 43 сесії. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

ПОЗАЧЕРГОВОЇ 43 СЕСІЇ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

7 СКЛИКАННЯ 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1. Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади майна 
 

1.Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ОТГ майна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З даного проекту рішення надається слово голові 

профільної постійної комісії пану Гричановському. 

Підтримуєте? 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття до 

комунальної власності Конотопської міської ОТГ 

майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Всі питання порядку денного розглянуті, 

зауважень та пропозицій немає, тому сесія оголошується 

закритою.  

 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 


