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УКРАЇНА
 Конотопська міська рада

 ПРОТОКОЛ
 10 позачергова сесія міської ради


від 03.09.2021, 11:00   						м.Конотоп,
велика зала засідань Конотопської міської ради

Усього депутатів: 39 (38 депутатів та міський голова).
Присутні на сесії: 26 (список додається).

Семеніхін 
Артем Юрійович
Прошу провести реєстрацію.
Процедура реєстрації.
Семеніхін 
Артем Юрійович

Зареєструвалося 25 депутатів міської ради і 10 позачергова сесія оголошується відкритою.
Виконується Державний Гімн України.
0.1.Затвердження редакційної комісії.
Семеніхін 
Артем Юрійович

Пропоную в редакційну комісію Сердюк О.Б. та Паламарчук Т.М.
Ставлю на голосування, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії.


№
з/ч
Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування ВІЧЕ
 1
Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2021 рік
 2
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік  
 3
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)

ПРОПОЗИЦІЇ
до порядку денного позачергової 10 сесії міської ради 8 скликання

									                             03.09.2021
№ з/ч
Питання порядку денного

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2021 рік
	

Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік
	

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)

0.2.Затвердження порядку денного.
Семеніхін 
Артем Юрійович

У нас по суті два рішення. Ми на загальних зборах проговорювали їх. Перше рішення "Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я міста Конотоп на 2021 рік". Суть полягає в тому, що ми вносимо зміни до програми, щоб виготовити ПКД на встановлення кисню на всій території ЦРЛ. 
Шульга
Жанна Олегівна
Щоб забезпечити стовідсоткове забезпечення киснем ліжок. Пояснювальні у вас на столах. 
Семеніхін 
Артем Юрійович
Другий проект рішення у нас - зміни до бюджету, це те, що ми проговорювали з вами по бюджету, це пересування в середині нашого бюджету коштів, зекономлених. Це 550 тисяч з лишнім з приймального відділення, з освіти і трохи з ЖКГ для того, щоб виділити кошти на наш майбутній спортивний комплекс і виділити кошти в сумі 30 тисяч гривень, щоб заплатити членські внески по Асоціації міст України. Власне це і є весь порядок денний, а також внесення змін до програми соцеконом розвитку, щоб привести у відповідність нашу програму.  Товариство! Це такий порядок денний, ставлю зараз на голосування, якщо немає зауважень та пропозицій. Немає. Прошу голосувати і затвердити порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
10 позачергової сесії міської ради 8 скликання

№ з/ч
Питання порядку денного

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2021 рік
	

Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік
	

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)

1.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2021 рік.
Семеніхін 
Артем Юрійович
Слово для інформації з даного питання надається голові профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні.
Гребеник 
Тетяна Вікторівна
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, просимо підтримати, зауважень немає.
Семеніхін 
Артем Юрійович
Зауваження, заперечення є? Відсутні.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, 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 2021 рік.
(Прийняте рішення додається).

2.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік.
Семеніхін 
Артем Юрійович
Слово для інформації з даного питання надається секретарю профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні.
Паламарчук 
Тамара Михайлівна
Комісія розглянула дане питання і просить підтримати.
Семеніхін 
Артем Юрійович
Зауваження, заперечення є? Немає.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік.
(Прийняте рішення додається).

3.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).
Семеніхін 
Артем Юрійович

Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій Людмилі Анатоліївні, начальнику управління економіки Конотопської міської ради.
Гапєєва
Людмила Анатоліївна
Про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми економічного розвитку  в частині додатку до бюджету розвитку тих змін, які були проголосовані. Прошу підтримати.
Семеніхін 
Артем Юрійович
Слово для інформації з даного питання надається секретарю профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні.
Паламарчук 
Тамара Михайлівна
Повідомила, що зауважень немає.

Семеніхін 
Артем Юрійович
Поставив дане питання на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, 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).

Семеніхін 
Артем Юрійович
Всі питання порядку денного розглянуті. Зауваження, заперечення, пропозиції до ведення сесії є? Немає.
Гребеник 
Тетяна Вікторівна
Було декілька дзвінків від батьків учнів гімназії з приводу харчування. В якому стані питання?

Семеніхін 
Артем Юрійович
Ми отримали перед першим вересня нове обладнання до харчоблоку, буквально за пару тижнів. 
Гребеник 
Тетяна Вікторівна
Батьки говорили, що воно вже давно.

Семеніхін 
Артем Юрійович
Ні. Воно давно, але ми його доотримали перед першим вересня і плюс, коли ми робили обстеження, щоб його встановлювати, ми мали його інсталювати до першого вересня. Але подивилися, що неможливо його туди ставити, що плитка стара, стіни старі, все старе і треба робити вже нормальне. Ми з вами на сесії, не пам'ятаю на якій, про це проговорювали, голосували і ми знайшли гроші для того, щоб зробити цей харчоблок. Він зараз робиться, це десь два тижні, але все одно туди дітям заходити не можна. Причина полягає в тому, що цей дах, перехід між корпусами, це де спортзал, де знаходиться їдальня, там зараз ведуться ремонтні роботи. Ми провели, дякуючи нашому голові ОДА, пришвидшили експертизу по бокаріуса, по нанесеним збиткам тими горе-підрядниками, які наробили в першій школі біди. Її зробили і ми зараз ведемо роботи в пожежному порядку для того, щоб привести все у відповідність, зробити дах і зробити ремонт в середині. Коли це буде зроблено? Орієнтовний час до двох місяців. Харчоблок буде зроблений впродовж 2-3 тижнів, а коридор, дах до двох місяців. 
Гребеник 
Тетяна Вікторівна
Артем Юрійович! Є пропозиція вирішити питання, щоб була хоча б буфетна продукція. Мені здається, що це можна зробити.
Семеніхін 
Артем Юрійович
Добре. Я з Вами згоден на 100%. Домовилися.
Якщо більше немає зауважень та заперечень, сесія оголошується закритою.
Виконується Державний Гімн України.



Міський голова							Артем СЕМЕНІХІН


