
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 2 пленарного засідання 6 сесії Конотопської міської ради  
 

 

 

від 05.08.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

Усього депутатів: 39 (38 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії: 34 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В залі зареєструвався 31 депутат, 2 пленарне засідання 6 

сесії 8 скликання оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив депутатам, що зараз буде поставлено на 

голосування питання щодо повернення до розгляду питань 

порядку денного з метою виключення з порядку денного 6 

сесії проектів рішень "Про внесення змін до Програми 

соціального захисту пільгових категорій населення 

Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 

роки" та "Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Банно–пральний комбінат Конотопської 

міської ради", а також включення до порядку денного 

питання, яке ініційоване заступником міського голови 

Ігнатенко Л.І. "Про внесення змін до Програми "Про 

відпочинок та оздоровлення дітей улітку 2021 року", щоб 

перерозподілити кошти в середині програми з метою 

надання пільгових путівок. 
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№ 

з/ч 

Порядок денний ІІ пленарного засідання 6 сесії, 05.08.2021 

1.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

2.  Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених 

тимчасових (металевих) гаражів та контейнерів на території міста 

Конотоп 

3.  Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення 

тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної 

житлової забудови в м.Конотоп 

4.  Про визнання рішень такими що втратили чинність 

5.  Про затвердження містобудівної документації 

6.  Про  внесення змін   до  Програми соціального захисту 

пільгових категорій населення  Конотопської  міської 

територіальної громади на  2019-2021 роки 

7.  Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

8.  Про внесення змін до Статуту житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Житлосервіс» 

9.  Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Банно–пральний комбінат Конотопської міської ради» 

10.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті 

Конотоп на 2020-2022 роки 

11.  Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань 

охорони здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 
 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 
Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги   

 2 
Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп   

 3 

Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп   

 4 Про визнання рішень такими що втратили чинність   

 5 Про затвердження містобудівної документації   

 7 Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року   

 8 
Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

 10 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 
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2020-2022 роки   

 11 
Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської міської ради   

 13 
Про внесення змін до Програми "Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року"   

 12 Депутатський запит Поліщук О.А.   

 

 

0.1.Повернення до розгляду питань порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання про повернення до розгляду 

питань порядку денного, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

 

Повідомила, що запропоновано виключити з порядку денного 

питання "Про внесення змін до Програми соціального 

захисту пільгових категорій населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки" та "Про 

затвердження Статуту комунального підприємства 

"Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради". 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

 

Повідомила, що запропоновано включити до порядку денного 

питання "Про внесення змін до Програми "Про відпочинок 

та оздоровлення дітей улітку 2021 року", яким передбачено 

зміни до паспорта програми та ресурсного забезпечення 

програми, а саме збільшується фінансування у розмірі 185 

тис.грн., це за рахунок перерозподілу в межах управління 

освіти, а сама програма йде сзахисту. Планова зміна 

оздоровлення дітей у таборі "Мрія", щоб за рахунок пільг 

більше дітей змогло оздоровитися. 

СеменіхінАртем 

Юрійович 

 

Повідомив, що у зв'язку з пандемією дозволена 

наповнюваність табору на 50%., у першій зміні були 

діти-сироти, а третя зміна для дітей АТОвців і інших 

пільгових категорій. 

 

0.2.Викл. з пор.ден. питання «Про внесення змін до Програми соціального 

захисту пільгових категорій населення Конотопської міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки» та «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Банно–пральний комбінат Конотопської міської ради» та вкл. до 

пор.ден. додаткового рішення "Про внесення змін до програми про відпочинок 

дітей улітку". 

 

Семеніхін  Товариство! Ставлю на голосування виключення двох 
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Артем Юрійович 

 

пунктів - це банно-пральний комбінат і програма соцзахисту, 

оскільки вони є в матеріалах наступної сесії і включення до 

порядку денного питання, яке озвучила Ігнатенко Людмила 

Іванівна. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Викл. з пор.ден. питання «Про внесення 

змін до Програми соціального захисту пільгових 

категорій населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки» та «Про 

затвердження Статуту комунального підприємства 

«Банно–пральний комбінат Конотопської міської ради» 

та вкл. до пор.ден. додаткового рішення "Про внесення 

змін до програми про відпочинок дітей улітку". 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

2 пленарного засідання 6 сесії міської ради 8 скликання 
                              

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги   

2 Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених 

тимчасових (металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп   

3 Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп   

4 Про визнання рішень такими що втратили чинність   

5 Про затвердження містобудівної документації   

6 Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року   

7 Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

8 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки   

9 Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської міської ради   

10 Про внесення змін до Програми "Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року"   

11 Депутатський запит Поліщук О.А. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу членів редакційної комісії, які були обрані до 6 сесії,  

зайняти свої місця.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1.Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Повідомив присутнім, що на сесію завітав народний 

депутат України Олександр Качура. 

Товариство! Це невеличка ділянка для будівництва 

виробничих приміщень під оренду 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Пропонуємо включити до порядку, надати дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення вільної 

ділянки по вулиці Високій, 35, площею 500 кв.метрів для 

будівництва виробничих приміщень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Комісія розглядала і пропонуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції, думки? Це оренда, надходження до 

бюджету, це не продаж. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Скажіть будь-ласка, це, я так розумію, з позаминулої сесії 

питання. Це за якою адресою? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Висока, 35.  

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку 

земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 Після розгляду питання "Про затвердження переліку 

земельних ділянок, які можуть бути виставлені на земельні 

торги" виступили перед присутніми народний депутат 

України Качура О.А., міський голова Семеніхін А.Ю., а 

також голова ГО «Ц.К.Азов» Середа Г.В., депутат міської 
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ради Коханов М.О. з питань розвитку міста та інших 

питань не порядку денного сесії. 

 

2.Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Холодьону 

Сергію Івановичу, начальнику відділу містобудування та 

архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях, 

зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати.  

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Я так розумію, що ви будете писати приписи, штрафувати і 

демонтувати незаконно встановлені гаражі. Так? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І контейнери. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Так, контейнери, різні споруди, які можуть заважати 

мешканцям. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться, я приклад вам приведу, є мікрорайон "Порт", 

шестиповерхівка, я думаю всі знають шестиповерхівку в 

Порту і там взяв хтось, просто навпроти свого під’їзду 

поставив контейнер. І нічого зробити не можна. Або на 

Колєпроводі, за ринком, за будинком, за ТП, теж поставили 

контейнер і складає якийсь підприємець свої ящики, коробки 

і так далі...   

Звернув увагу, що тут мова йде про металеві конструкції. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Питання розглядалося на комісіях, пропоную винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження порядку 

демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста 

Конотоп. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Холодьону 

Сергію Івановичу, начальнику відділу містобудування та 

архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

 

Даний проект рішення виписує процедуру, яким чином 

можливо буде надавати інвалідам та сім'ям в яких є інваліди 

і не можуть самостійно пересуватися збірно-розбірних 

металевих гаражів, це передбачено Законом, але виписана 

процедура, яка спрощує надання таких дозволів. Комісія 

розглядала, пропоную підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Питання розглядалося на комісії, пропоную винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Цим проектом рішення передбачається, що ці 

збірно-розбірні гаражі можуть встановлювати виключно 

тільки інваліди, тим кому треба, тому що у нас бувають 

випадки люди з особливими потребами приходять і хочуть 

дозвіл на капітальний гараж, а потім вони його у спадок 

залишають і так далі. Взагалі це не красиво, коли двори 

багатоповерхівок заставляють гаражами, але треба йти на 

зустріч тим людям, які потребують цього у зв’язку з їхніми 

фізичними питаннями. Тому тут чітко регламентується, щоб 

тут не було сторонніх якихось бажаючих і так далі.  

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Порядку 

надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної 

житлової забудови в м.Конотоп. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про визнання рішень такими що втратили чинність. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Холодьону 

Сергію Івановичу, начальнику відділу містобудування та 

архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даним проектом рішення передбачається скасувати рішення, 

які вже на сьогоднішній день втратили законні підстави бути 

такими і тому пропонується їх скасувати. Проекти рішення 

розглядалися на постійних комісіях, прошу підтримати. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Питання розглядалося на комісії, пропоную винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Що це за рішення? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Це рішення про пайову участь міста Конотоп та села 

Підлипного, зараз в Законі цю норму убрали, вона не 

вноситься до бюджету. Також рішення про порядок надання 

земельних ділянок для житлового будівництва, воно теж вже 

не актуальне згідно Земельного Кодексу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень, доповнень, то ставлю на голосування 

даний проект рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про визнання рішень 

такими що втратили чинність. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про затвердження містобудівної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Холодьону 

Сергію Івановичу, начальнику відділу містобудування та 

архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даним проектом рішення передбачається затвердити 

детальний план територій мікрорайону Загребелля. Проект 

рішення розглядався на комісіях, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Питання розглядалося на комісія, комісія пропонує винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це детальний план територій мікрорайону Загребелля. Я 

думаю, що депутати по тим округам мають бути задоволені, 

тому що це добре. 

Ставлю дане питання на голосування, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

містобудівної документації. 

(Прийняте рішення додається). 
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7.Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення розглядався на постійних та 

профільних комісіях. На профільній комісії з питань ЖКГ 

надійшла пропозиція перенести питання "Про стан 

організації підготовки підприємств житлово-комунального 

господарства до осінньо-зимового періоду" з 30 вересня на 

26 серпня. Інших пропозицій та зауважень не надходило. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

просимо підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я хотів би попросити Вас на цей місяць внести звіт КП 

"Теплогарант" і підготовку до зими, всі ці питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Я тоді ставлю даний проект рішення на голосування 

за основу, потім правки комісії ЖКГ, те що зараз озвучив 

Олександр Олександрович, ми її додамо окремо. Добре? 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про план роботи міської 

ради на ІІ півріччя 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування правку озвучену Сахном О.О., щоб 

внести на сесію, яка буде в цьому місяці доповідь КП 

«Теплогарант» про стан готовності до початку 

опалювального сезону.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Не тільки Теплогарант, а і освіта, медицина. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І всіх комунальних... Олександр Олександрович, подивіться, 

я правильно зараз озвучу - про стан організації підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства, 

промисловості, енергетики, транспорту та об'єктів соціальної 

сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період. Правильно? 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

І запросити доповісти ці організації, комунальні 

підприємства. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так, це само собою. 

Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Сахном О.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про план роботи міської 

ради на ІІ півріччя 2021 року/ 

(Прийняте рішення додається). 

 

8/Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення обговорювався на постійних 

профільних комісіях, на загальних зборах, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглядала дане питання та пропонує підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Суть змін така. У нас є прийняте рішення про виділення їм 

коштів в статутний фонд, це дуже хороша новина для пані 

Людмили, її округ знаходиться на вул.Будівельників, тому 

що ці 120 тис.грн., які отримав зараз ЖЕК, він їх не може 

використовувати поки ми не затвердимо статут, на поточний 

ремонт дахів будинків, зокрема по вулиці Будівельників. 

Тому я прошу голосувати і підтримати даний проект 

рішення. 

Сірик  

Олександр Васильович 

Хочу повідомити про конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Звернувся до Коханова М.О., Трухан Ю.Ю., Позовного О,М. з 

питанням чому не підтримали дане рішення? 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

 

Відповів, що вони не були на комісії, це питання минулої 

сесії, яка була проведена на день раніше, тому вони не 

можуть підтримати чи не підтримати. Вони не вивчали 

дані питання, бо не проводились комісії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я Вас прошу, що якщо Ви десь не приймали участь і хочете 

якесь питання вивчити, то мене проінформуйте, я попрошу 

додатково ще раз провести комісію, щоб Вас 

проінформувати. 

 

10.Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення обговорювався на постійних 

профільних комісіях, на загальних зборах, зауважень та 

заперечень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання та рекомендує винести на 

розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до 

Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Шульзі 

Жанні Олегівні, завідувачу відділу міської ради з питань 

охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався на постійних 

профільних комісіях та на загальних зборах, пропонуємо 

підтримати проект даного рішення. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

 

Комісія не розглядала, але якщо зараз колеги не заперечують 

по комісії, то прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Це технічне питання, у нас є один нюанс з 

охороною праці, саме з дотриманням чіткої букви закону 

охорони праці. Це питання вивчала Любов Іванівна Дубовик, 

вона над цим працювала і вона ініціювала це питання. Тому 

що в кожній установі, підприємстві, організації повинна 

бути поставлена нормальна робота з охорони праці. 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської 

міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про внесення змін до Програми "Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови. 

Ми зараз голосуємо цей проект рішення, ми офіційно 

закриваємо сесію і 5 хвилин перерви, і починаємо наступну 

сесію. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Щодо змін я вже говорила, це збільшення фінансування на 

185 тис.грн. за рахунок перерозподілу в середині управління 

освіти. Програма по соціальному захисту.  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Людмила Іванівна, абсолютно не проти, розуміємо, що це 

для дітей АТОшників, табір "Мрія", третя зміна. Чи 

узгоджено це з фінуправлінням і звідки знімаємо ці 192 

тис.грн.?  

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

У нас є не використані на здешевлення путівки, які були 

заплановані для працівників освіти, ми не використали це 

здешевлення, бо не було заявок і плюс ми перерозподіляємо, 

якщо не помиляюся, то це... Юлія Миколаївна, скажіть будь 

ласка звідки. 

Мусієнко 

Юлія Миколаївна 

У нас 75940 грн. коштів залишилося на здешевлення і 13700 

це залишок з пільгових категорій... 

Паламарчук  І 99 тис.грн. забираються з дитячо-юнацької спортивної 
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Тамара Михайлівна школи і із стадіону "Юність".  

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Зекономлені за результатами закупівлі, демонтажу, 

зекономлені.   

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Чи не потребує прийняття це рішення про зміни до 

бюджету? Але ж зі стадіону ми знімаємо, з демонтажу, а це 

капітальні... 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Це додаткове бюджетне рішення, яке буде включене в 

наступну сесію, яку ми зараз будемо проводити. 

 

 

Обговорення питання. Виступали Семеніхін А.Ю., Беспала 

О.В., Ігнатенко О.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає зауважень? Ставлю на голосування даний проект 

рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми "Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року". 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Депутатський запит Поліщук О.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення депутатського запиту надається 

Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

До мене, як до депутата міської ради, звернулися мешканці 

с.Підлипне за допомогою вирішити питання стосовно 

будівництва (покриття асфальтом) дороги на вулиці Лисого.  

Ця вулиця належить до однієї з центральних вулиць села, 

якою пролягає маршрут автобуса №10. Нею проїздить 

транспорт з Роменської траси до міста Конотоп. 

Внаслідок інтенсивного руху транспорту дорога постійно 

розбита. Неодноразова підсипка дороги та грейдування 

належного результату не дає. В теплу пору року стоїть на 

вулиці стіна пилу, який розсіюється на подвір'я, будинки, що 

затрудняє дихання людям, а також осідає на випрану 

білизну, рослини. Весною та восени великі калюжі та бруд. 

Мешканці села Підлипного просять включити фінансування 

цього проекту в міський бюджет на найближчий час. 

Прошу позитивно розглянути дане питання та про розгляд 

повідомити мене письмово. 

 Обговорення питання. Виступали Поліщук О.А., Семеніхін 

А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування запит, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Поліщук О.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Всі питання 6 сесії міської ради 8 

скликання розглянуті. Чи є зауваженя, пропозиції? Немає.  

6 сесія міської ради 8 скликання оголошується закритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

     Міський голова                Артем СЕМЕНІХІН 

 


