
Відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» публікуємо відомості, зазначені у поданій декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 

рік посадових осіб Конотопської міської ради, а саме: 

1.Міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича та двох членів 

його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 88 210 грн., у 

тому числі заробітна плата – 76 697 грн., інші види доходів – 11 513 грн. 

Декларанту належать легкові автомобілі: VW Touаreg, 2011 року 

випуску та ЗАЗ Таврія 2006 року випуску. 

Сума коштів на рахунку у банках та інших фінансових установах –       

9 333 грн.  

Фінансові зобов’язання декларанта: утримання зазначеного у розділах 

ІІІ – V майна 14 000 грн. 

2.Секретаря міської ради Багрянцевої Олени Юріївни та двох  

членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 33 547 грн., у 

тому числі заробітна плата – 17 217 грн., інші види доходів – 16 330 грн. 

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 

26 915 грн., вкладених у звітному році – 26 915 грн. 

3.Керуючого справами виконкому Яроцького Венедикта 

Ідрисовича та одного члена його сімї. . 

 Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 10 095 грн., у 

тому числі заробітна плата – 10 095 грн. 

 Загальна сума сукупного доходу члена сім’ї декларанта становить –    

122 962 грн., у тому числі заробітна плата – 120 434 грн., матеріальна 

допомога – 2 228 грн., інші види доходів – 300 грн. 

Декларанту належить земельна ділянка загальною площею 35 кв.м., 

квартира загальною площею 51,3 кв.м., гараж загальною площею – 20,9 кв.м.  

4.Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Ноєвого Юрія Миколайовича. 

 Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 135 994 грн., у 

тому числі заробітна плата – 134 994 грн., дарунки, призи, виграші – 329 грн. 

Декларанту належить частина квартири площею 27 кв.м. 

5.Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Степанченка Ігоря Олеговича. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 1 362 грн., у 

тому числі заробітна плата – 1 362 грн. 

Декларанту належить частина квартири площею 18,9 кв.м., легковий 

автомобіль VW Passat 1,9 D 1990 року випуску. 

Добровільне страхування – 463 грн. 

6.Начальника відділу організаційної та кадрової роботи міської 

ради Яременко Наталії Анатоліївни та чотирьох членів її сім’ї. 



Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 77 530 грн., у 

тому числі заробітна плата – 56 917 грн; матеріальна допомога – 1375 грн; 

аліменти – 3600 грн.; інші види доходів – 15 638 грн.  

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить – 

52 152 грн., у тому числі заробітна плата – 45 565 грн.; дохід від відчуження 

рухомого та нерухомого майна – 6587 грн. 

Декларанту належить частина квартири площею 11,5 кв.м.  

Членам сім`ї декларанта належить: частина квартири площею 11,5 

кв.м., інше нерухоме майно загальною площею 680,3 кв.м. 

Декларанту належить легковий автомобіль Skoda Octavia 2011 року 

випуску.  

Членам сім’ї декларанта належать: легковий автомобіль Volkswagen 

Caddy 2008 року випуску, Mersedess Benz спринтер-311 2005 року випуску, 

Mersedess Benz спринтер-211 2005 року випуску; автомобілі спеціальні 

Mersedess-Benz 311 2003 року випуску, Mersedess-Benz  410 1995 року 

випуску, Mersedess-Benz 410 1995 року випуску, Mersedess-Benz 410 1993 

року випуску, автобуси: Autossan 1989 року випуску, Mersedess-Benz 1998 

року випуску. 

Декларанту належить сума коштів на рахунку у банках 161 грн, 

вкладених у звітному році – 161 грн.  

Членам сім’ї декларанта належать внески до статутного  (складеного) 

капіталу товариства, підприємства, організації – 22187 грн. 

Погашення основної суми позики (кредиту) декларанта – 594 грн. 

7.Начальника загального відділу міської ради Іноземцевої Тетяни 

Григорівни та одного члена її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 67 491 грн., у 

тому числі заробітна плата – 56 916 грн., дивіденди, проценти – 3 957 грн., 

матеріальна допомога – 200 грн., інші види доходів – 6 418 грн. 

Декларанту належить житловий будинок площею 69,5 кв.м. та земельна 

ділянка площею 703 кв.м. Сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах декларанта становить 15000 грн., вкладених у звітному 

році – 10 000 грн.  

8.Завідувача сектору міської ради з питань внутрішньої політики 

Панченко Інни Анатоліївни та трьох членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 860 грн., у 

тому числі інші види доходів – 860 грн.   

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

1500 грн., у тому числі заробітна плата – 1500 грн. 

 Декларанту належить земельна ділянка площею 1000 кв.м., житловий 

будинок загальною площею 65, 4 кв.м. 

9.Завідувача сектору  міської ради з питань охорони здоров’я 

Шульги Жанни Олегівни та двох членів її сім’ї. 

 Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 48 241 грн., у 

тому числі заробітна плата – 48 241 грн. 



Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –  0 

грн.  

Декларанту належить житловий будинок загальною площею – 63 кв.м. 

Фінансові зобов’язання декларанта  та інші його витрати: погашення 

основної суми позики (кредиту) становить – 11 165 грн., погашення суми 

процентів за позикою 261 грн. 

10.Начальника архівного відділу міської ради Болгової Ірини 

Миколаївни та трьох членів її сім’ї. 

 Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 55 615 грн., у 

тому числі заробітна плата – 54 760 грн., дивіденди, проценти – 24 грн., 

матеріальна допомога – 800 грн., інші види доходів – 31 грн. 

 Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить – 

104 119 грн., у тому числі заробітна плата – 80 819 грн., інші види доходів –

23 300 грн. 

Декларанту належить частина квартири площею 8,2 кв.м.  

Членам сім’ї належать земельна ділянка площею 711 кв.м., квартира 

загальною площею 58,6 кв.м.  

Декларанту належить сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах  – 1 166 грн., вкладених у звітному році – 927 грн. 

11. Начальника відділу контролю міської ради Ніколаєнко Наталії 

Вікторівни та одного члена її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 54 077 грн., у 

тому числі заробітна плата – 53 877 грн., матеріальна допомога – 200 грн. 

 Загальна сума сукупного доходу члена сім’ї декларанта становить –    

34 645 грн., з них інші доходи – 34 645 грн. 

Декларанту належить земельна ділянка площею 2942 кв.м., квартира 

площею 47 кв.м.(спільна власність), житловий будинок 40 кв.м.  

Члену сім’ї декларанта належить квартира площею 47 кв.м.(спільна 

власність), гараж 24 кв.м., легковий автомобіль АЗЛК – 2140 1980 року 

випуску. 

Декларанту належить сума коштів на рахунку у банках та інших 

фінансових установах – 300 грн. 

Члену сім’ї декларанта належить сума коштів на рахунку у банках та 

інших фінансових установах – 3 555 грн. 

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта: погашення основної 

суми позики (кредиту) – 12 000 грн; погашення суми процентів за позикою 

(кредитом) – 5 грн.   

12.Начальника центру надання адміністративних послуг міської 

ради –  адміністратора Марищенко Тетяни Олександрівни та одного 

члена її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 50 304 грн., у 

тому числі заробітна плата – 50 304 грн.  

Загальна сума сукупного доходу члена сім’ї декларанта становить –

31 411 грн., у тому числі заробітна плата – 29 944 грн., дохід від 



викладацької, наукової і творчої діяльності – 267 грн., дохід від передачі в 

оренду (строкове володіння та/або користування) майна – 1200 грн. 

Декларанту належить квартира загальною площею 53,2 кв.м.(спільна 

власнісь) 

Члену сім’ї декларанта належить земельна ділянка площею 28 кв.м., 

квартира загальною площею 53,2 кв.м.(спільна власність), гараж 24 кв.м., 

легкові автомобілі Ford Tourneo Connect 2007 року випуску та HYUNDAI 

SANTAFE 2013 року випуску. 

13.Заступника начальника центру надання адміністративних 

послуг міської ради – адміністратора Корнієнка Дениса Григоровича та 

одного члена його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 50 508 грн., у 

тому числі заробітна плата – 44 808 грн., інші види доходів – 5 500 грн. 

Загальна сума сукупного доходу члена сім’ї декларанта становить –

26 403 грн., у тому числі заробітна плата –26 403 грн. 

 Декларанту належить земельна ділянка площею 4261 кв.м., житловий 

будинок загальною площею – 50,3 кв.м. 

14.Завідувача сектору реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру 

територіальної громади центру надання адміністративних послуг 

міської ради Грабко Ганни Миколаївни та трьох членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 38 653 грн., у 

тому числі заробітна плата – 38 653 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

158 439 грн., з них дохід від передачі в оренду майна – 7 650 грн., інші види 

доходів – 150 789 грн. 

Членам сім’ї декларанта належить квартира загальною площею 60,3 

кв.м., інше нерухоме майно загальною площею – 29,5 кв.м., легковий 

автомобіль Nissan Maxima 1998 року випуску. 

15.Начальника відділу міської ради у справах молоді та спорту 

Качури Ольги Олегівни та двох членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 47 885 грн., у 

тому числі заробітна плата – 36 371 грн., інші види доходів – 11 513 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

35 281 грн., з них інші види доходів – 35 281 грн. 

Членам сім’ї декларанта належить квартира  загальною площею 

площею 46 кв.м., садовий (дачний) будинок площею 600 кв.м. 

Членам сім’ї декларанта належить легковий автомобіль Sitroen Delingo 

2006 року випуску, інші засоби – мотоцикл «Тула» 1990 року випуску. 

16.Завідувача сектору з фізичної культури та спорту відділу міської 

ради у справах молоді та спорту Євдоченко Сергія Михайловича та 

одного члена його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 93 469 грн., у 

тому числі заробітна плата – 58 981 грн., матеріальна допомога – 4 368 грн., 

інші види доходів – 30120 грн. 



 Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становить – 72 008 грн,, у  

тому числі заробітна плата – 72 008 грн. 

Декларанту належить квартира загальною площею 60,7 кв.м., гараж 

площею 27,4 кв.м. 

Членам сім’ї належить квартира площею 60,1 кв.м. 

Декларанту належить легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року 

випуску. 

Фінансові зобов’язання членів сім’ї: погашення основної суми позики 

(кредиту) становить – 316 409 грн, погашення суми процентів за позикою –

35 099 грн.    

17.Начальника відділу ведення Державного реєстру виборців 

міської ради П’явки Володимира Борисовича та трьох членів його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 47 571 грн., у 

тому числі заробітна плата – 45 067 грн., дохід від передачі в оренду майна – 

2 504 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

23 318 грн., у тому числі заробітна плата – 15 309 грн., дохід від передачі в 

оренду майна – 2 356 грн., інші види доходів – 5 653 грн. 

Декларанту належить земельна ділянка площею 20000 кв.м., та 561 

кв.м.( сума витрат на придбання у власність – 149 000) легковий автомобіль 

ВАЗ  2101 1975 року випуску.  

Членам сім’ї належить земельна ділянка площею 18810 кв.м. 

18.Начальника служби міської ради у справах дітей Дем’яненко 

Алли Олександрівни. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 61 172 грн., у 

тому числі заробітна плата – 60 972 грн., матеріальна допомога – 400 грн. 

Декларанту належить земельна ділянка площею 600 кв.м., квартира 

площею 56,4 кв.м., садовий (дачний) будинок площею 60,5 кв.м., легковий 

автомобіль ЗАЗ Lanos Hatchback 2011 року. 

19.Завідувача сектору опіки та піклування служби Конотопської 

міської ради у справах дітей Левченко Ірини Володимирівни та одного 

члена її сім’ї.  

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 40 912 грн., у 

тому числі заробітна плата – 40 912 грн. 

 Загальна сума сукупного доходу члена сім’ї декларанта становить –

89 337 грн,, у  тому числі заробітна плата – 89 337 грн. 

Члену сім’ї декларанта належить частина квартири площею 21,8 кв.м. 

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта: добровільне 

страхування 40 грн, погашення основної суми позики (кредиту) 1500 грн. 

20.Начальника відділу фінансово-господарського забезпечення  

міської ради  - головного бухгалтера Радченко Алли Петрівни та одного 

члена її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 51 081 грн., у 

тому числі заробітна плата – 48 592 грн., дохід від передачі в аренду – 2 489. 

Декларанту належить земельна ділянка площею 20000 кв.м. 



21.Начальника відділу міської ради з питань державної реєстрації 

Цапа Юрія Олексійовича. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 31 830 грн., у 

тому числі заробітна плата – 29 234 грн., матеріальна допомога – 2 596 грн. 

Декларанту належить квартира загальною площею 29,8 кв.м., причеп 

легковий 2007 року. 

22.Начальника відділу культури і туризму Конотопської міської 

ради Шинкаренко Олени Володимирівни. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 65 064 грн., у 

тому числі заробітна плата – 64 864 грн., матеріальна допомога - 200 грн. 

Декларанту належить інше нерухоме майно площею 8,7 кв.м. 

23.Начальника фінансового управління Конотопської міської ради 

Кошевецької Валентини Павлівни та одного члена її сім’ї. 

 Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 126 672 грн., у 

тому числі заробітна плата – 121 203 грн.,дивіденди, проценти – 70 грн., 

дохід від передачі в оренду – 5 399 грн., інші види доходів – 2 212 грн.  

Декларанту належить земельна ділянка площею 5090 кв.м.  

Членам сім’ї належать земельні ділянки загальною площею 1010 кв.м., 

два житлових будинки 83 кв.м. та 39 кв.м., легкові автомобілі ВАЗ 2105 1989 

року випуску, Ford Eskord 1998 року випуску.  

Погашення позики – 7 559 грн., погашення суми процентів – 374 грн. 

24. Заступника начальника фінансового управління Конотопської 

міської ради Москаленко Ірини Юріївни та двох членів її сім’ї.  

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 69 076 грн., у 

тому числі заробітна плата – 68 876 грн., матеріальна допомога – 200 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

38 161 грн., у тому числі заробітна плата – 13 027 грн., допомога по 

безробіттю – 23 785 грн.,  інші види доходів – 1 349 грн.  

Декларанту належить земельна ділянка площею 2000 кв.м.,частина 

квартири площею – 20,13 кв.м., легковий автомобіль DAEWOO Lanos 1.5 

2008 року випуску. Погашення основної суми позики – 2 988 грн. 

Членам сім’ї декларанта належить частина квартири площею – 

51,6кв.м. Сума коштів на рахунках у банках членів сім’ї декларанта – 1 250 

грн. 

25. Начальника відділу прогнозування доходів та фінансів 

виробничої сфери фінансового управління Конотопської міської ради 

Григорець Світлани Миколаївни. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 51 857 грн., у 

тому числі заробітна плата –51 657 грн., матеріальна допомога – 200 грн. 

Декларанту належить квартира площею – 36,3 кв.м. 

26. Начальника відділу фінансово – господарського забезпечення – 

головного бухгалтера Пилипенко Ірини Семенівни та п’яти членів її 

сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить –59 337 грн., у 

тому числі заробітна плата –59 137 грн., матеріальна допомога – 200 грн. 



Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

203 490 грн., у тому числі заробітна плата –168 492 грн., інші види доходів –

34 998 грн. 

Декларанту належать земельні ділянки площею 628 кв.м. та 757кв.м., 

житлові будинки площею 83,9 кв.м та 67,9 кв.м. 

Членам сім’ї декларанта належить земельна ділянка площею 450 кв.м., 

Членам сім’ї декларанта належать: легковий автомобіль SSANG YONG 

Korando  C200D 2012 року випуску, автомобіль спеціальний Mersedess-Benz 

Vito 2002 року випуску. 

Добровільне страхування  членів сім’ї декларанта – 747 грн. 

27.Начальника управління економіки Конотопської міської ради 

Гапєєвої Людмили Анатоліївни та трьох членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить - 87157 грн., у 

тому числі заробітна плата - 74669 грн., дохід від викладацької, наукової і 

творчої діяльності – 1100 грн., інші види доходів – 11388 грн. 

Декларанту належить квартира загальною площею – 66,6 кв.м., 

перебуває в оренді земельна ділянка площею – 32 кв.м 

Членам сім’ї належить житло площею – 62 кв.м. 

28.Заступника начальника управління економіки Конотопської 

міської ради Горецького Павла Дмитровича. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 41 234 грн., у 

тому числі заробітна плата – 41 234 грн. 

29. Начальника відділу земельних ресурсів управління економіки 

Конотопської міської ради Дмитренко Оксани Іванівни та одного члена 

її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 59 169 грн., у 

тому числі заробітна плата – 59 169 грн. 

Декларанту належить легковий автомобіль BMW X3 2013 року 

випуску.  

   30.Начальника відділу аналізу та прогнозування економічного 

розвитку міста управляння економіки Конотопської міської ради 

Шуранкової Ірини Іванівни  та одного члена її сім’ї. 

   Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 61 805 грн., у 

тому числі заробітна плата – 61805 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить – 

20943 грн., у тому числі заробітна плата – 20943 грн. 

 Декларанту належить квартира площею – 15,35 кв.м. 

  31. Начальника відділу розвитку підприємництва та інвестиційної 

політики управління економіки Конотопської міської ради Загородньої 

Анастасії Миколаївни та двох членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 62 362 грн., у 

тому числі заробітна плата – 62 362  грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –   

28 666  грн., у тому числі заробітна плата – 28666  грн. 



Членам сім’ї декларанта належить квартира площею – 63,9 кв.м. та 

легковий автомобіль ЗАЗ 1102 1993 року випуску. 

32. Завідувача сектору промисловості, транспорту, зв’язку та 

енергозбереження управління економіки Конотопської міської ради 

Шанайди Ірини Володимирівни та трьох членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 67 773  грн., у 

тому числі заробітна плата – 56 260 грн., інші види доходів – 11 513 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –   

43 165 грн., у тому числі заробітна плата – 34 459  грн., інші види доходів – 8 

706 грн. 

Декларанту належить квартира площею – 13,25 кв.м. 

Членам сім’ї декларанта належить будинок площею – 83 кв.м 

33. Завідувача сектору торгівлі і побутового обслуговування відділу 

розвитку підприємництва та інвестиційної політики управління 

економіки Конотопської міської ради Журавель Наталії Михайлівни та 

двох членів її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 66 377 грн., у 

тому числі заробітна плата – 66 377 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить – 

289 163 грн., у тому числі заробітна плата – 61 163 грн., дохід від 

впровадження підприємницької діяльності – 228 000 грн. 

Декларанту належить квартира площею – 17,57 кв.м., дачний будинок 

площею – 22,1 кв.м. 

Членам сім’ї декларанта належить квартира площею – 35,14 кв.м , 

земельна ділянка площею – 38 кв.м., дачний будинок площею – 22,10 кв.м., 

гараж площею – 25,2 кв.м., інше нерухоме майно площею – 41 кв.м. 

34.Начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради Мусієнка Сергія Володимировича та двох 

членів його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 85163 грн., в 

тому числі заробітна плата – 79913 грн., інші види доходів – 5250 грн. 

 Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становить – 58930 грн., в 

тому числі заробітна плата – 58930 грн. 

 Членам сім’ї декларанта належить частина квартири площею 16  кв.м. 

 Декларанту належить автомобіль ВАЗ 21063, 1991 року випуску. 

35.Завідувача сектору з оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради Бабка Владлена Анатолійовича та двох 

членів його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 51412 грн., в 

тому числі заробітна плата – 46774 грн., інші види доходів – 4638 грн. 



 Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становить – 45851 грн., в 

тому числі заробітна плата – 45851 грн. 

 Декларанту належить квартира загальною площею 65,4 кв.м. 

36.Начальника відділу освіти Конотопської міської ради Беспалої 

Ольги Віталіївни та трьох членів її сім`ї. 

Загальна сума сукупного доходу  декларанта становить – 63 577 грн., у 

тому числі заробітна плата – 51 926 грн., дохід від викладацької діяльності – 

7 556 грн., матеріальна допомога – 4 095 грн 

Загальна сума сукупного доходу  членівсім’ї становить – 95 867 грн., у 

тому числі заробітна плата – 91 787 грн., матеріальна допомога – 780 грн., 

інші види доходів – 3 300 грн. 

Декларанту належить земельна ділянка площею 614 кв.м. ,житловий 

будинок загальною площею 72 кв.м.  

Фінансові зобов’язання декларанта: погашення основної суми позики – 

5 450 грн. Погашення суми процентів за позикою 2 059 грн. 

37.Завідувача сектору загальної середньої та дошкільної освіти 

відділу освіти Конотопської міської ради Євдоченка Михайла 

Сергійовича та трьох членів його сім`ї. 

Загальна сума сукупного доходу  декларанта становить – 35 195 грн., у 

тому числі заробітна плата – 32 445 грн., матеріальна допомога –2 750 грн 

Загальна сума сукупного доходу  членівсім’ї становить – 12 840 грн., з 

них інші види доходів – 12 840 грн. 

Фінансові зобов’язання декларанта: погашення основної суми позики –

1 600 грн. Погашення суми процентів за позикою – 700 грн. 

38.Завідувача сектору нормативності освіти та кадрової роботи  

відділу освіти Конотопської міської ради Одинцової Лілії Миколаївни та 

одного члена її сім`ї. 

Загальна сума сукупного доходу  декларанта становить – 42 783 грн., у 

тому числі заробітна плата – 37 679 грн., дохід від викладацької діяльності –

3 673 грн., матеріальна допомога – 2 471 грн, інші види доходів – 1 430 грн. 

Фінансові зобов’язання декларанта: добровільне страхування – 120 грн. 

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта: добровільне 

страхування – 120 грн. 

39.Начальника управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради Розанової Оксани Михайлівни та одного 

члена її сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 73 178, у тому 

числі заробітна плата – 71 778 грн., матеріальна допомога – 1 400 грн.   
40.Заступника начальника управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради Коненка Сергія Михайловича. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 75 410 грн., у 

тому числі заробітна плата – 64 730  грн., дивіденди, проценти – 5 450 грн., 

інші види доходів – 5 230 грн. 



Декларанту належать дві квартири площею 41,8 кв.м. та 30,1 кв.м. 

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах декларанта 

становить 23 000 грн. 

41.Заступника начальника управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради Круталевич Людмили 

Олександрівни. 

 Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 66 187 грн., у 

тому числі заробітна плата – 66 187грн. Одержані з джерел за  межами 

України – 1 165 грн. 

  Декларанту належать земельна ділянка площею 600,0 кв.м.,  житловий 

будинок площею 39,4 кв.м., квартира площею 17,13 кв.м.  

42.Заступника начальника управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради Бистрова Миколи Івановича та 

одного члена його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 81 059  грн., у 

тому числі заробітна плата – 57 074 грн., матеріальна допомога – 200 грн., 

інші види доходів – 23 785 грн.  

Загальна сума сукупного доходу члена сім’ї декларанта становить – 15 

460 грн., у тому числі інші види доходів – 15 460 грн. 

Декларанту належать земельна ділянка площею 32 кв.м., квартира 

площею 15 кв.м., гаражі площею 21, 21, 24 кв.м., 2 легкових автомобілі: ЗАЗ 

968 1975 року випуску, DAEWOO Espero 1997 року випуску. 

Члену сім’ї декларанта належить квартира площею 15 кв.м., земельна 

ділянка площею 18 128 кв.м., житловий будинок площею 77,7 кв.м., легковий 

автомобіль ВАЗ 21093 1992 року випуску. 

43.Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради Панченко Людмили Іванівни . 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 67 993 грн., у 

тому числі заробітна плата – 60 421 грн., інші види доходів – 7 572 грн. 

Декларанту належать квартира площею 18,68 кв.м. 

Погашення основної суми позики – 938 грн. Погашення суми процентів 

за позикою 1 303,0 грн. 

44.Начальника відділу з персоніфікованого обліку пільгових 

категорій населення управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради Сібіль Людмили Петрівни. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 58 789 грн., у 

тому числі заробітна плата – 58 593 грн., дивіденди, проценти – 196 грн. 

 Декларанту належать земельна ділянка площею 108  кв.м., житловий 

будинок площею 13,5 кв.м., квартира площею 28,4 кв.м.  Сума коштів на 

рахунках у банках та інших фінансових установах декларанта становить 5000 

грн. 

45.Начальника відділу соціальних допомог управління соціального 

захисту населення Конотопської міської ради  Дідан Наталії 

Володимирівни. 



Загальна сума сукупного доходу декларанта становить –57 482 грн., у 

тому числі заробітна плата – 56 614 грн., інші види доходів  – 868 грн. 

Декларанту належать квартира площею 31,3 кв.м.  

46.Начальника управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради Павлюченка Григорія Павловича та трьох 

членів його сім`ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 49653 грн., в 

тому числі заробітна плата –49653 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта –72042 грн., в 

тому числі заробітна плата –63172 грн., аліменти – 8870 грн. 

Нерухоме майно декларанта – частина квартири загальною площею – 

19,63 м2, нерухоме майно членів сім`ї декларанта – частина квартири 

загальною площею – 39,27 м2. 

Декларанту належить мотоцикл марки ІЖ-Ю-ЗК 1980  року випуску. 

47.Заступника начальника управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради Колесникова Артема 

Юрійовича та двох членів його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить 59884 грн., в 

тому числі заробітна плата –  59884 грн.  

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта – 68046 грн.,  в 

тому числі – заробітна плата – 62133 грн., дохід від викладацької діяльності - 

583 грн., матеріальна допомога – 5331 грн. 

Декларанту належить квартира загальною площею – 31,9 м2. 

48.Начальника відділу житлово-комунального господарства 

управління житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради Шулік Ніни Віталіївни. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить - 57480 грн., у 

тому числі заробітна плата – 57280 грн., матеріальна допомога – 200 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

79351 грн., в тому числі заробітна плата – 79351 грн.  

Декларанту належить квартира загальною площею – 38,0 кв.м. 

49.Завідувач сектору капітального будівництва та обліку житла 

УЖКГ конотопської міської ради Луцик Світлани Миколаївни. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 39378 грн., в 

тому числі заробітна плата – 37814 грн., матеріальна допомога – 200 грн., 

інші види доходів – 1364 грн.  

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта –68591 грн., в 

тому числі заробітна плата – 39721 грн., дивіденди, проценти – 17 ргн., інші 

види доходів – 28853 грн.  

Нерухоме майно декларанта – квартира загальною площею – 64,2 м2, 

нерухоме майно членів сім`ї декларанта – житловий будинок - загальною 

площею – 41,9 м2. 

50.Начальника відділу комунального майна Конотопської міської 

ради Білоус Інни Григорівни та одного члена її  сім`ї.  



Загальна сума сукупного доходу декларанта – 101 466 грн., у тому 

числі заробітна плата – 68 529 грн., інші види доходів – 32 937 грн. 

 Декларанту належить квартира – 42,3 кв.м., легковий автомобіль ЗАЗ 

DAEWOO, 2007 року випуску. 

51.Начальника відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради Холодьона Сергія Івановича та одного члена 

його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 50 845 грн., у 

тому числі заробітна плата – 50 845 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта становить –  

44 242 грн., у тому числі заробітна плата – 44 242. 

Декларанту належить частина квартири площею 16,13 кв.м. 

52. Заступника начальника відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради Романів Василь Олесьович та одного члена 

його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 42 318 грн., у 

тому числі заробітна плата – 42 318 грн.  

Загальна сума сукупного доходу члена сім`ї декларанта становить – 

36 474 грн., у тому числі заробітна плата – 24 434 грн., інші види доходів –  

12 040. 

 53.Завідувача сектору контролю за дотриманням містобудівного 

законодавства та містобудівного кадастру відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради Мельника Сергій Миколайович. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 12 426 грн., у 

тому числі заробітна плата – 12426 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Декларанту належить частина квартири площею 18,5 кв.м\ 

Підлипненська сільська рада                       

1.Підлипненськського сільського голови Матвієнка Володимира 

Миколайовича та одного члена його сім’ї. 

Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 27 715 грн., у 

тому числі заробітна плата – 22 899 грн., дохід від передачі в оренду майна – 

4 816 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта становить –

2 273 грн., в тому числі заробітна плата –2 273 грн. 

Декларанту належить житловий будинок загальною площею 135,6 

кв.м., земельна ділянка загальною площею 2 455 кв.м., земельна ділянка 

загальною площею 41 800 кв.м. Легкові автомобілі  ВАЗ-21099 2006 року 

випуску та Форд Фокус 2011 року випуску. 

Члену сім’ї декларанта належить житловий будинок загальною площею 

144,5 кв.м.,  земельна ділянка загальною площею 1 186 кв.м. 

 2.Секретаря Підлипненської сільської ради Буцан Людмили 

Борисівни та одного члена її сім’ї. 



Загальна сума сукупного доходу декларанта становить – 56 028 грн., у 

тому числі заробітна плата –54 293 грн., дохід від передачі в оренду майна –

1 735 грн. 

Декларанту належить земельна ділянка загальною площею 14 000  кв.м. 

 Члену сім’ї декларанта належить житловий будинок загальною площею 

107,7  кв.м.,  земельна ділянка загальною площею 1 500 кв.м. Легкові 

автомобілі  ВАЗ-2115 2005 року випуску та  KIA SPORTAG 2011 року 

випуску. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


