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ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол п’ятої сесії міської ради сьомого скликання 2 

2.  Про заслуховування звіту головного редактора газети «Конотопський 

край» 
80 

3.  Про заслуховування звіту директора дитячої телеорганізації                   

«КОН-ТАКТ» 
84 

4.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 90 

5.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

93 

6.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 
95 

7.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 
103 

8.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

106 

9.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 
108 

10.  Про затвердження міської програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2016-2018 роки 
109 

11.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (64 сесія 6 

скликання) «Про встановлення ставки земельного податку» 
125 

12.  Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 
126 

13.  Про виділення житлових приміщень для учасників бойових дій в зоні 

АТО 
129 

14.  Про оренду нежитлових приміщень на пільгових умовах 131 

15.  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства 

на 2016-2017 роки 

132 

16.  Про перейменування села Комсомольська Комуна 142 

17.  Про внесення змін до Міської комплексної Програми «Освіта 

Конотопа на 2014-2017 роки», та затвердження Порядку організації 

харчування дітей окремих категорій 

143 

18.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради                

7 скликання 

147 

19.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про 

структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету, 

відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, 

виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради» 

150 

20.  Про Порядок проведення безоплатного поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
151 
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заслуги перед Батьківщиною, та виплату грошової компенсації за 

поховання учасників бойових дій і інвалідів війни 
 

21.  Про міську цільову соціальну програму «Охорона здоров’я жителів 

м.Конотоп на 2015-2018 роки» 
157 

22.  Про внесення змін до Плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 
182 

23.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту 

на 2007-2017 роки 
183 

24.  Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання кредиту в 

установах банків та передачу майна під заставу 
184 

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015                         

(6 скликання 64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків 

та зборів» 

185 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 (6 

скликання 3 сесія) «Про затвердження порядку і нормативу 

відрахування комунальними підприємствами до загального фонду 

міського бюджету частини чистого прибутку (доходу)» 

188 

27.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік 190 

28.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 203 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

228 
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Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 33 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бейгул Ігор Станіславович 

3.  Бібик Віталій Володимирович 

4.  Білоус Інна Василівна 

5.  Гланц Віталій Аркадійович 

6.  Гричановський Анатолій Миколайович 

7.  Гужва Сергій Вікторович 

8.  Демеха Наталія Іванівна 

9.  Євсейчик Сергій Леонідович 

10.  Завгородній Сергій Іванович 

11.  Кирій Олександр Вікторович 

12.  Клименко Іван Григорович 

13.  Кондратьєв Євген Олексійович 

14.  Кравченко Дмитро Миколайович 

15.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

16.  Льовшин Наталя Олександрівна 

17.  Максименко Олександр Михайлович 

18.  Марченко Юрій Миколайович 

19.  Могиленко Павло Арвитович 

20.  Назаренко Ігор Михайлович 

21.  Огрохін Іван Миколайович 

22.  Омельченко Тарас Павлович 

23.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

24.  Пащенко Інна Олексіївна 

25.  Позовний Олександр Миколайович 

26.  Поляков Анатолій Миколайович 

27.  Романенко Наталія Андріївна 

28.  Сахно Олександр Олександрович 

29.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

30.  Толордава Леван Гівієвич 

31.  Тягній Сергій Миколайович 

32.  Ульянченко Оксана Федорівна 

33.  Юрченко Олександр Володимирович 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Дубовик Любов Іванівна 

2.  Талала Сергій  Миколайович 

3.  Яременко Володимир Романович 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Беспала 

Ольга Віталіївна 

начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

2.  Биркун 

Микола Борисович 

депутат Сумської обласної ради 

3.  Білоус 

Інна Григорівна 

начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

4.  Болгова 

Ірина Миколаївна 

начальник архівного відділу міської ради 

5.  Борщенко 

Ярослав Миколайович 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській 

області                       

6.  Ведмедь 

Юрій Павлович 

член виконкому 

7.  Вірстюк 

Олена Петрівна 

начальник Конотопського управління 

Державної казначейської служби України 

8.  Горецький 

Павло Дмитрович 

заступник начальника управління економіки 

Конотопської міської ради 

9.  Дем’яненко 

Алла Олександрівна 

начальник служби міської ради у справах 

дітей 

10.  Демеха 

Сергій Васильович 

депутат Сумської обласної ради 

11.  Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської 

ради 

12.  Дубина 

Юрій Григорович 

старший співробітник Конотопського відділу 

управління служби безпеки України по 

Сумській області 

13.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

начальник загального відділу міської ради 

14.  Качура 

Ольга Олегівна  

начальник відділу міської ради у справах 

молоді та спорту 

15.  Колесников 

Артем Юрійович 

заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

16.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

17.  Кошевецький 

Гліб Ігорович  

радник міського голови 

18.  Марищенко 

Тетяна Олександрівна 

начальник ЦНАП 

19.  Матвієнко 

Володимир Миколайович 

Підлипненський сільський голова                       

20.  Мусієнко 

Сергій Володимирович 

начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 
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Конотопської міської ради 

21.  Наталич 

Андрій Андрійович 

перший заступник керівника Конотопської 

місцевої прокуратури                       

22.  Ніколаєнко 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу контролю міської ради 

23.  Ноєвий 

Юрій Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

24.  Омеліна 

Тетяна Петрівна 

головний спеціаліст відділу ведення 

Державного реєстру виборців  

25.  Пінчук 

Едуард Іванович  

депутат Сумської обласної ради 

26.  Ричкіна 

Лілія В’ячеславівна 

заступник голови Сумської обласної ради 

27.  Розанова 

Оксана Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

28.  Степанченко 

Ігор Олегович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

29.  Холодьон 

Сергій Іванович 

начальник відділу архітектури та 

містобудування Конотопської міської ради 

30.  Шинкаренко 

Олена Володимирівна 

начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

31.  Шульга 

Жанна Олегівна 

завідувач сектору охорони здоров’я міської 

ради 

32.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

33.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

34.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та 

громадськості м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 5 сесії міської ради 7 скликання 
 

28 січня 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про заслуховування звіту головного редактора газети «Конотопський 

край» 

Савела О.В., головний редактор газети «Конотопський край» 

Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

2.  Про заслуховування звіту директора дитячої телеорганізації                   

«КОН-ТАКТ» 

 Іващенко А.В., директор дитячої телеорганізації  «КОН-ТАКТ» 

Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

4.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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6.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

7.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Ноєвий Ю.М., заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

8.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

9.  Про затвердження міської програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2016-2018 роки 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (64 сесія                   

6 скликання) «Про встановлення ставки земельного податку» 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

11.  Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
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Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

12.  Про виділення житлових приміщень для учасників бойових дій в зоні АТО 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

13.  Про оренду нежитлових приміщень на пільгових умовах 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

14.  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Колесников А.Ю., в.о. начальника управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

15.  Про перейменування села Комсомольська Комуна   

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

16.  Про внесення змін до Міської комплексної Програми «Освіта Конотопа на 

2014-2017 роки», та затвердження Порядку організації харчування дітей 

окремих категорій 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

17.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 скликання 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 
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міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про структуру, 

чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету, відділів по 

забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, виконкому, 

самостійних відділів, управлінь міської ради» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

19.  Про Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, та виплату грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

20.  Про міську цільову соціальну програму «Охорона здоров’я жителів 

м.Конотоп на 2015-2018 роки» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Шульга Ж.О., завідувач сектору охорони здоров’я міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

21.  Про внесення змін до Плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

22.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 
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23.  Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання кредиту в установах 

банків та передачу майна під заставу 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків та зборів» 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 (6 скликання 3 

сесія) «Про затвердження порядку і нормативу відрахування 

комунальними підприємствами до загального фонду міського бюджету 

частини чистого прибутку (доходу)» 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

26.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

27.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 
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виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

5 сесії міської ради 7 скликання 
 

28 січня 2016 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

 

- до 15 хвилин 

 

Секретаріат сесії: 

Завгородній Сергій Іванович, голова секретаріату; 

Паламарчук Тамара Михайлівна. 

 

Редакційна комісія: 

Сахно Олександр Олександрович, голова редакційної комісії; 

Гланц Віталій Аркадійович. 
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В ПРЕЗИДІЇ : 

Міський голова Семеніхін А.Ю. 

Секретар міської ради Багрянцева О.Ю. 

 

Веде засідання Семеніхін А.Ю. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

На сесії присутні:  перший заступник керівника Конотопської місцевої 

прокуратури – Наталич Андрій Андрійович, старший співробітник 

Конотопського відділу СБУ – Дубина Юрій Григорович, депутати Сумської 

обласної ради – Демеха Сергій Васильович, Биркун Микола Борисович, 

Пінчук Едуард Іванович, заступники голови Сумської обласної ради – 

Ричкіна Лілія В’ячеславівна, заступники міського голови, керівники відділів 

та управлінь міської ради, представники засобів масової інформації та 

представники громадськості. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 33. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу 5 сесії.  

Хто за те,  щоб 5 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    34. 

Сесія оголошується відкритою. 

 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

(хвилина мовчання в пам'ять роковин загиблого в АТО Анатолія Шульги) 

 

Після хвилини мовчання показано 8-ми хвилинний відеоролик 

телеорганізації «Кон-такт» в честь Героїв Крут та проведено церемонію 

вручення Грамот міської ради працівникам комунальних підприємств та 

військовим, які відзначилися в боротьбі зі сніговою стихією 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

Є пропозиція до складу секретаріату обрати двох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Завгороднього Сергія Івановича; 

Паламарчук Тамару Михайлівну. 
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 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    34.  

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Завгороднього Сергія Івановича; 

Паламарчук Тамару Михайлівну. 

Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Сахна Олександра Олександровича; 

Гланца Віталія Аркадійовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Сахна Олександра Олександровича; 

Гланца Віталія Аркадійовича. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Завгороднього Сергія Івановича. 

 Головою редакційної комісії обрано Сахна Олександра 

Олександровича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Є пропозиція заслухати Гричановського Анатолія 

Миколайовича з приводу ситуації, яка склалася навколо профтехучилищ. 

Заперечень немає? Немає. 

 

Гричановський А.М.: 

Зачитав звернення до голови Сумської обласної ради Семена 

Салатенка з приводу ситуації, яка сталася із фінансуванням 

профтехучилищ: 

«Депутати Конотопської міської ради звертаються до Вас із проханням 

вирішити проблему фінансування діяльності закладів професійно-технічної 

освіти, що розташовані на території м.Конотопа та підпадають під дію статті 

27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».  
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На території міста функціонують три заклади професійної освіти: 

Конотопське вище професійне училище – 453 учні та 110 працівників, 

Конотопський професійний ліцей – 137 учнів та 54 працівники, Конотопське 

професійно-технічне училище – 301 учень та 68 працівників. Заклади 

готують кваліфікованих робітників для різних галузей промисловості, а саме 

залізничного та автомобільного транспорту, будівельної, металообробної, 

електротехнічної промисловості, харчової промисловості, торгівлі, легкої 

промисловості та сфери послуг. Заклади забезпечують підготовку 

кваліфікованих робітничих кадрів для усіх районів та міст обласного 

значення Сумської області та Чернігівської, Дніпропетровської, 

Миколаївської, Київської областей та м.Київ. Із загальної чисельності учнів 

станом на 01.01.2016 (891 особа) 515 не є жителями м.Конотопа, що складає 

57,8%.  

Заклади професійно-технічної освіти міста Конотопа є потужним 

центром підготовки робітничих кадрів не тільки Сумської області, але і 

інших регіонів України, для чого мають розвинену матеріально-технічну та 

методичну базу, кваліфіковані педагогічні колективи. Крім професійних 

задач, заклади професійно-технічної освіти виконують значні соціальні 

функції. Майже 21% учнів училищ – це діти напівсироти, мають статус сиріт 

або позбавлених батьківського піклування і потребують значних витрат на їх 

утримання.  

Передача видатків на підготовку робітничих кадрів в професійно-

технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих 

бюджетів унеможливлює навчання в навчальному закладі учнів соціально 

незахищених категорій з інших регіонів та позбавляє конституційного права 

молодих людей на отримання професійної освіти.  

По м.Конотоп для забезпечення функціонування вказаних закладів в 

2016 році розрахункова потреба в коштах складає 22 млн.грн., враховуючи 

незабезпеченість по галузям, які фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету та відсутність субвенції для надання інших пільг, 

дефіцит фінансового ресурсу по місту складає близько 45 млн.грн.  

На сьогодні затверджений обсяг міського бюджету на 2016 рік не може 

забезпечити фінансування закладів професійно-технічної освіти. Крім того 

передача закладів на місцеві бюджети унеможливлює навчання учнів 

соціально незахищених категорій з інших регіонів на безоплатній основі, що 

суперечить статті 53 Конституції України, яка гарантує молоді безкоштовне 

надання професійної освіти за їх бажанням.  

Виходячи із вищевикладеного, з метою недопущення соціальної 

напруги та збереження мережі закладів професійно-технічної освіти, просимо 

посприяти поверненню питання фінансування закладів професійно-технічної 

освіти України за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів з 

державного бюджету на місцеві бюджети». 
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Семеніхін А.Ю.: 

Добре. Ми зараз процесуально це все оформимо. Я хотів би зачитати 

лист, який надійшов із АМУ на нашу адресу щодо фінансування закладів 

професійно-технічної освіти. Дуже добре, що багато присутніх депутатів 

Сумської обласної ради, присутня заступник голови Сумської обласної ради, 

як приклад хочу привести Львівську область, Дніпропетровську область, які 

взяли на забезпечення, поки що на півроку, професійно-технічні заклади 

освіти: 

«В поданих Урядом до Парламенту законопроектах «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України» та «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» пропонувалось передати до міських бюджетів видатки на 

підготовку фахівців в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації та у 

професійно-технічних закладах державної власності. І якщо по ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації вдалося виключити відповідні норми, то по ПТУ думки народних 

депутатів розділились. Уряд обґрунтував свою позицію тим, що це 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування і дозволить їм 

готувати кадри для комунальних підприємств. 

Асоціація міст України запропонувала передбачити в бюджетному 

законодавстві норми про те, що фінансування видатків на підготовку 

робітничих кадрів у професійно-технічних закладах та інших навчальних 

закладах, розташованих у містах обласного значення, здійснюється лише у 

разі згоди відповідних міських рад та після передачі з державної у 

комунальну власність майна цих закладів, проведення всіх необхідних 

заходів щодо їх юридичного підпорядкування. У разі відсутності згоди 

міських рад, фінансування цих видатків здійснюється з обласних бюджетів. 

Оскільки у 2014 році, змінами до Бюджетного кодексу, обласним бюджетам 

було передано 10% податку на прибуток підприємств саме для фінансування 

видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних закладах. 

Наразі Мінфін та МОН здійснюють тиск на органи місцевого 

самоврядування щодо безумовного фінансування видатків на підготовку 

робітничих кадрів у професійно-технічних закладах. Асоціація заявила про 

категоричну не підтримку таких дій і проводить консультації з народними 

депутатами щодо реєстрації відповідного законопроекту про фінансування 

ПТУ лише у разі наявності згоди міських рад. 

Відповідна пропозиція Асоціації включена до проекту «Звернення 

учасників Загальних зборів», які мають відбутися 23.01.2016 року у м. Києві. 

У разі її підтримки представниками місцевого самоврядування Асоціація 

передасть відповідний законопроект до Міжфракційного депутатського 

об'єднання «За розвиток місцевого самоврядування» у Парламенті. Це 

дозволить вже у березні врегулювати проблемні питання фінансування 

закладів професійно-технічної освіти. 

Таким чином, пропонуємо Вам не починати фінансування видатків на 

підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних закладах у разі 

відсутності спроможності місцевого бюджету. Обґрунтовувати свою позицію 

тим, що в місцевому бюджеті відсутні кошти на такі цілі, в той час як 
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обласним бюджетам на це передано 10% податку на прибуток підприємств. 

Крім того, в обласних бюджетах наявні залишки коштів 2015 року від 

субвенції на підготовку робітничих кадрів. Якщо в цих закладах навчаються 

діти Вашого міста можна прийняти рішення міської ради щодо спрямування 

до обласного бюджету відповідного трансферту (обсяг якого визначити в 

залежності від кількості дітей)». 

 Товариство! Я вам зачитав лист з Асоціації міст України, рішення 

приймати вам, тому я зараз ставлю на голосування пропозицію, яку зачитав 

Гричановський А.М. 

 

Ричкіна Л.В.: 

Ми на першому пленарному засідання сесії прийняли звернення до 

Верховної Ради України з приводу даної теми.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Зараз йде мова про звернення до обласної ради, щоб обласна рада 

забезпечила фінансування професійно-технічних закладів освіти хоча б на 

перший квартал, як мінімум, як і інші обласні ради України.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Ставлю на голосування доповнити порядок денний 

лист-звернення, яке зачитав Гричановський А.М. 

Хто за те, щоб включити до порядку денного, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 34. 

Питання включено. 

 

Омельченко Т.П.: 

Із незрозумілих причин, в тих пропозиціях, що нам роздані, відсутній 

проект рішення за зверненням 21 депутата «Про скасування рішення 2 сесії 

«Про перейменування вулиць». 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Менше 21. Деякі депутати відкликали свої підписи.  

 

Омельченко Т.П.: 

Я цього не бачив. Я хотів би дізнатися чому це питання не включено до 

порядку денного? 

 

Багрянцева О.Ю.: 

Шановний Тарас Павлович! Згідно регламенту Конотопської міської 

ради 7 скликання в статті 29 вказано, що проекти рішень у необхідній 

кількості надаються до відділу організаційної та кадрової роботи міської 

ради за 14 днів до чергової сесії. Тому терміни порушені.  
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Омельченко Т.П.: 

22 числа дане звернення було направлено міському голові. Я його 

зачитаю: «Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» депутати Конотопської міської ради подають для розгляду на 5 

сесії Конотопської міської ради проект рішення «Про скасування рішення ІІ 

сесії Конотопської міської ради від 01.12.2015 «Про перейменування 

вулиць». 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» просимо Вас доручити відділу організаційної та кадрової роботи 

Конотопської міської ради провести всю необхідну підготовку для 

невідкладного винесення проекту рішення на розгляд 5 сесії міської ради 

згідно розділу 4 регламенту Конотопської міської ради 7 скликання». 

В той же день було звернення депутата Конотопської міської ради 

Завгороднього С.І. про внесення змін до регламенту. Той проект рішення 

увійшов до порядку денного, а проект рішення і заява 21 депутата відхилена. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Не 21 депутата, а значно-значно менше. В статті 29 сказано: 

«Попередньо завізовані ініціатором, куруючим заступником міського голови, 

завідувачем сектору юридичної роботи міської ради, начальником 

фінансового управління Конотопської міської ради (з фінансових питань) 

проекти рішень у необхідній кількості надаються до відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради за 14 днів до чергової сесії. Проекти рішень за 

10 днів до чергової сесії надаються головам постійних комісій для 

попереднього ознайомлення, один примірник проектів рішень знаходиться у 

депутатській кімнаті. Проекти рішень за 10 днів до сесії надсилають на 

електронні адреси політичних партій, якими представлений депутатський 

корпус».  

Тому керуючись статтею 29 регламенту та Законом України «Про 

статус депутатів місцевих рад» Вам протягом 10 днів буде надана відповідь 

на Ваше звернення і всім депутатам підписи яких залишилися, де буде 

роз’яснено, як потрібно діяти, щоб Ваш проект рішення було внесено в 

порядок денний сесії і було розглянуто.  

На завершення. У нас зараз не вирішено питання по зарплатам, у нас 

зараз виключені питання по стипендіям, в тому числі дітям-сиротам, у нас 

вже із сьогоднішнього дня відсутнє харчування в професійно-технічних 

начальних закладах і піднімати зараз пусті розмови – це кощунство.  
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Омельченко Т.П.: 

Якщо дотримуватися посилання на регламент, який Ви зараз зачитали, 

то при цьому всі проекти рішень Конотопської міської ради, хто б не був 

ініціатором, повинні опубліковуватися на сайті Конотопської міської ради за 

20 днів до пленарного засідання сесії. Жодний проект рішення не був 

опублікований. Чому одного депутата звернення включили, а звернення 21 

депутата ні? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Одне рішення встигли опрацювати, а інше ні. Що стосується сайта 

міської ради, то є певні технічні труднощі, які ми зараз намагаємося 

вирішити. Якщо Ви хочете допомогти, то будь-ласка, у нас відсутній 

фахівець, який може нормально розібратися із роботою нашого сайта. Ми 

сподіваємося, що з наступного місяця він буде нормально працювати. На 

даний час він зараз не функціонує так, як би хотілося. 

 

Омельченко Т.П.: 

Запропонував згідно статті 30 Регламенту Конотопської міської ради                        

7 скликання включити до порядку денного проект рішення «Про скасування 

рішення міської ради від 01.12.2015 «Про перейменування вулиць». 

Після обговорення даного питання між міським головою і депутатами 

було прийнято рішення голосувати щодо включення даного питання до 

порядку денного. (Виступали з даного питання: Семеніхін А.Ю., який 

запропонував розглянути дане питання в комісіях і розглянути його на 

наступній сесії,  Кирій О.В. та Сизон Т.А. запропонували поставити на 

голосування дане питання, щоб включити його до порядку денного, Холодьон 

С.І. доповів, що дане рішення не відповідає законності і буде першим кроком 

до вчинення незаконних дій по Законам «Про декомунізацію» та «По 

географічним назвам»). 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про скасування 

рішення міської ради від 01.12.2015 «Про перейменування вулиць». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного п’ятої сесії дане питання, 

прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 23. 

Питання включено. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного п’ятої сесії в 

цілому та затвердити регламент роботи, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 34. 

Порядок денний та регламент роботи п’ятої сесії затверджений. 
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Порядок денний 5 сесії міської ради 7 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Про заслуховування звіту головного редактора газети «Конотопський 

край» 

Савела О.В., головний редактор газети «Конотопський край» 

Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

2.  Про заслуховування звіту директора дитячої телеорганізації                   

«КОН-ТАКТ» 

Іващенко А.В., директор дитячої телеорганізації  «КОН-

ТАКТ» 

Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

4.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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6.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

7.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Ноєвий Ю.М., заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

8.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

9.  Про затвердження міської програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2016-2018 роки 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (64 сесія                   

6 скликання) «Про встановлення ставки земельного податку» 

Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

11.  Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
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Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

12.  Про виділення житлових приміщень для учасників бойових дій в зоні АТО 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

13.  Про оренду нежитлових приміщень на пільгових умовах 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

14.  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки 

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Колесников А.Ю., в.о. начальника управління житлово-

комунального господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

15.  Про перейменування села Комсомольська Комуна   

 Ноєвий Ю.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

16.  Про внесення змін до Міської комплексної Програми «Освіта Конотопа на 

2014-2017 роки», та затвердження Порядку організації харчування дітей 

окремих категорій 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської 

ради 
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Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

17.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 скликання 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про структуру, 

чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету, відділів по 

забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, виконкому, 

самостійних відділів, управлінь міської ради» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

19.  Про Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, та виплату грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

20.  Про міську цільову соціальну програму «Охорона здоров’я жителів 

м.Конотоп на 2015-2018 роки» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Шульга Ж.О., завідувач сектору охорони здоров’я міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії 

міської ради 

 

21.  Про внесення змін до Плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 
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22.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

23.  Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання кредиту в установах 

банків та передачу майна під заставу 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків та зборів» 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 (6 скликання 3 

сесія) «Про затвердження порядку і нормативу відрахування 

комунальними підприємствами до загального фонду міського бюджету 

частини чистого прибутку (доходу)» 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

26.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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27.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік» (7 скликання 3 сесія) 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Льовшин Н.О., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

29.  Про скасування рішення міської ради від 01.12.2015 «Про перейменування 

вулиць 

 Омельченко Т.П., депутат міської ради 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Є пропозиція запитання до доповідачів та виступаючих подавати у 

письмовій формі через секретаріат сесії. 

Прошу також записуватися на виступ з обговорюваного питання через 

секретаріат сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Ставлю на голосування лист-звернення, яке зачитав 

Гричановський А.М. до Сумської обласної ради. 

Хто за те, щоб підтримати дане звернення і направити листа до 

Сумської обласної ради, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 34. 

Лист-звернення підтримано. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Про заслуховування звіту головного редактора газети «Конотопський 

край».  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Савела Олена Володимирівна, головний редактор газети 

«Конотопський край». 
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Звіт Савели О.В. додається 

 

Семеніхін А.Ю.: 

У кого будуть запитання до Савели О.В.? 

 

Кирій О.В.: 

Засновник газети міська рада? 

 

Савела О.В.: 

Так і трудовий колектив редакції. 

 

Кирій О.В.: 

Міська рада вас недофінансовує? 

 

Савела О.В.: 

Так було попередні кілька років. В 2015 році кошти, які нам були 

надані їх вистачило. До цього було постійне недофінансування. 

 

Кирій О.В.: 

Як Ви бачите ситуацію на 2016 рік? 

 

Савела О.В.: 

Ми дуже сподіваємося, що будуть укладені із нами договори, а ми 

просимо 50 тис.грн. Якщо сума буде менша, то тоді будемо сподіватися, що 

закриємо рік. 

 

Могиленко П.А.: 

Ви сказали, що на 2016 рік у вас підписалося 2350 конотопців. Із них, 

яка кількість пересічних громадян і яка кількість працює в бюджетній сфері?  

 

Савела О.В.: 

Таку вибірку важко зробити, але я вважаю, що 50 на 50. 

 

Могиленко П.А.: 

Мене цікавить питання чи підписалися працівники міської ради на 

газету? Стовідсотково? 

 

Савела О.В.: 

Так. Думаю, що так. 

 

Білоус І.В.: 

Яка загальна кількість працюючих у вас? 

 

Савела О.В.: 

5 чоловік. 
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Білоус І.В.: 

Задала питання щодо заробітної плати працівників. 

 

Савела О.В.: 

Заробітна плата головного редактора прирівнюється до заробітної 

плати заступника міського голови 2800 грн. та 15% надбавки, заробітна плата 

1100 грн. без нарахувань, бухгалтер 1600 грн., секретар 1700 грн., 

верстальник 1300 грн. 

 

Максименко О.М.: 

Ви, як керівник, які ставите нові заходи, щоб  принести прибуток у ваш 

бюджет? 

 

Савела О.В.: 

Я вже доповіла, що ми запровадили один цікавий проект, ми почали 

заробляти кошти, є причини об’єктивні і є суб’єктивні, але ми вийшли, 

знаєте, пошта є монополіст, ми не можемо через неї переступити. В 

принципі, основний заробіток газети – це передплата і реклама. Передплату 

протягом року потрібно підтримувати і навіть збільшувати – це додаткові 

кошти і звісно реклама. Більше? Які послуги може ще надавати газета? 

Передплата і реклама, протягом року підтримуємо рівень і додаємо, додаємо.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ситуація з газетою є також дуже складна, є Закон України «Про 

роздержавлення ЗМІ». Як ми будемо діяти, щоб дотриматися цього Закону 

ми ще будемо говорити і розбиратися. Газета ця однозначно потрібна, вона 

повинна бути, це газета із історією, великою історією. Як її розвивати, щоб 

вона приносила прибуток? Я думаю, що  це справа не тільки головного 

редактора, але і кожного депутата, і міського голови. 

До мене приходило кілька депутатів, які мали свої пропозиції стосовно 

розвитку цієї газети, дехто навіть казав, що готовий профінансувати випуск 

газети, щоб зробити безкоштовний тираж для розповсюдження, щоб пішла 

реклама. Давайте над цим ми попрацюємо всі спільно разом, допоможемо 

нашій газеті вижити, але так вже сталося, що ця газета була дотаційною з 

нашого бюджету. Моя пропозиція - давайте всі разом попрацюємо, щоб 

газета була прибутковою. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33.  

Проти    0.  

Утримались    1.  
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33.  

Проти    0.  

Утримались    1.  

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Про заслуховування звіту директора дитячої телеорганізації                   

«КОН-ТАКТ».  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Іващенко Аліна Вікторівна, директор дитячої телеорганізації                    

«КОН-ТАКТ». 

 

Звіт Іващенко А.В. додається 

 

Продемонстровано відеоролик щодо роботи дитячої телеорганізації «КОН-

ТАКТ» 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику голови 

профільної постійної комісії Євсейчику Сергію Леонідовичу. 

 

Євсейчик С.Л.: 

Питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

У кого будуть запитання? 

 

Сизон Т.А.: 

Скажіть будь-ласка, в матеріалах сесії є проект надання послуг відділам 

та управліннямна 2016 рік. Чому зменшена сума коштів в порівнянні з 2015 

роком? 

 

Іващенко А.В.: 

Поки місто живе по тимчасовому кошторису, а це січень місяць, на такі 

витрати, як засоби масової інформації, гроші не закладаються. Тож у січні 

місяці ми виконали всі роботи по відділу освіти, по відділу культури, по 

управлінню праці і взагалі по виконавчому комітету Конотопської міської 

ради безкоштовно, ми за ці роботи не отримали ні однієї гривні. Гроші, за 
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рахунок яких ми виплачуємо заробітну плату, перейшли з 2015 року. Ці 

гроші ми отримали за рахунок виборів. Якщо б виборів не  було, то і цих 

грошей не було б і в січні ми вже не отримували б зарплати. На лютий місяць 

заробітної плати у нас немає і немає навіть коштів, щоб сплатити 

нарахування на заробітну плату – це податки до пенсійного фонду і до 

податкової. .  

 

Сизон Т.А.: 

Я запитала у Вас чому в порівнянні з 2015 роком фінансування відділів 

та управлінь зменшилось? Що Ви зробили для того, щоб воно було в 

повному обсязі? 

 

Іващенко А.В.: 

Ми проводили роз’яснювальну роботу, у нас були попередні 

домовленості про суми грошей, які будуть закладені на 2016 рік, але вони 

трішки зменшилися.  

 

Сизон Т.А.: 

Тобто управління та відділи не замовляють вам? 

 

Іващенко А.В.: 

Замовляють, але безкоштовно. 

 

Могиленко П.А.: 

Ви так і скажіть, що це єдиний дитячий телеканал в Україні, який 

обслуговує безкоштовно. 

 

Іващенко А.В.: 

Ні, не зовсім безкоштовно.  

   

Семеніхін А.Ю.: 

Що стосується підтримки. Скажіть, вас міський голова підтримує чи ні, 

на Ваші звернення? Була якась відмова? 

 

Іващенко А.В.: 

Артем Юрійович! Я не можу сказати міський голова, але на сьогодні у 

нас є відділи та управління, яким ми виконуємо роботи…  

   

Семеніхін А.Ю.: 

Ні, Ви скажіть по мені? Все, що Ви звертаєтеся? 

 

Іващенко А.В.: 

Ми зверталися за транспортом за допомогою, ця підтримка є, але, 

нажаль, потрібна допомога за зарплату. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.  

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Шановні депутати! Дане питання було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, зауважень та доповнень не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Гужва С.В.: 

Справа в тому, що в тексті ще вказаний рядок – п.2.2.1. Враховуючи те, 

що це культова споруда, яка планується будуватися в місті, район будинку 

культури ім.Луначарського, давайте не будемо від громади ховатися і 

включати це в загальне рішення, щоб ніхто не бачив. Тому пропонується це 

рішення виключити і поставити його на обговорення громади міста, щоб 

громади розуміла, що там будується, проект будівництва, в якому місці, який 

макет споруди і вже потім включати. Тому пропонується це рішення 

прийняти, але із виключенням пункту 2.2 (надати дозвіл для виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки Сумській єпархії 
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Української православної Церкви Київського патріархату по вул..Свободи 

для будівництва храму у постійне користування). 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Справа в тому, що земля не виділяється, є тільки дозвіл на розроблення 

проектної документації. Рішення буде прийматися після того, як буде 

проведено громадське слухання, громадське обговорення, після того, як ми 

побачимо весь проект в цілому. Більше того, цей проект фінансується разом з 

реконструкцією всього парку Луначарського. Для міського бюджету це 

фактично є безкоштовно. Коли ми будемо вирішувати про затвердження цієї 

скульптури, то тоді я з Вами згоден, що всі ці процедури, про які Ви сказали, 

повинні відбутися.  

 

Гужва С.В.: 

Запропонував спочатку винести на загальні обговорення. 

 

Могиленко П.А.:  

На другій сесії ми вже давали дозвіл на розробку документації і ця 

земля вже повинна розроблятися, документація. Тому на сьогоднішній день 

вже дві замовляємо.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ні, не ми замовляємо, ми не платимо за це, ми надаємо дозвіл. Я 

поясню. Саме моя ініціатива була, щоб розробити всю проекту документацію 

по всім нашим паркам і скверам в м.Конотоп. Розробка цієї проектно-

кошторисної документації відбувається для того, щоб не за міські кошти, не 

за кошти бюджету робити реконструкцію цього парку, а прикрасимо наше 

місто красивою культовою спорудою, коли виходиш з вокзалу, щоб матерям 

з дітьми було де гуляти, а не там, вибачте, де п’яниці сплять під деревами. 

Розумієте? Щоб була проведена комплексна реконструкція цього парку, 

підкреслюю, не за бюджетні кошти! Поки документація виготовляється на 

цей парк, щоб вони спільно розробили її, а ми з вами будемо її затверджувати 

після того, як відбудеться містобудівна рада, після ради громадські слухання 

і вже потім ми затверджуємо це рішення, і тільки потім там щось почнеться 

робити. У нашому бюджеті коштів для комплексної реконструкції парку 

коштів немає, а нам це зроблять. Чим це погано? Але процедура вся повинна 

бути дотримана.  

 

Гужва С.В.: 

Навіщо розробляти проектну документацію, бо люди можуть внести 

інші пропозиції. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Я вам пояснив. Зараз розробляється проектна документація на парк в 

цілому. Це необхідно зробити. Покажіть хоч одного представника громади, 

який відмовиться від реконструкції парку? Ми це будемо обговорювати. 

Ніхто не буде приймати рішення про виділення земельної ділянки поки не 

відбудеться містобудівна рада і не відбудуться громадські слухання. Як 

приклад, жодного приміщення в м.Конотоп зараз не було продано без 

проведення громадських слухань і під кожне рішення підкладається, де 

продається майно, протокол проведення громадських слухань. Ви праві на 

100%, але я прошу, щоб Ви мене почули. 

 

Сахно О.О.:  

Давайте в цьому проекті напишемо, що будівництво церкви дозволити 

після проведення заходів, про які сказав Артем Юрійович.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так. А поки що дозволити розробку проектної документації. 

 

Омельченко Т.П.:  

Давайте на наступній сесії проінформуємо міську раду з цього питання 

і презентувати проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я згоден, але ж зрозумійте, що ніхто цього робити не буде поки не буде 

дозволів на це все. 

Моя пропозиція така, що ми голосуємо за це рішення в пакеті із 

включенням пропозицій депутатів Омельченка Т.П. та Сахна О.О., щоб на 

наступній сесії міської ради люди, які будуть виконувати цей проект 

представили його.  

 

Пащенко І.О.:  

Проект із парковою зоною також. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Тоді давайте два місяці, бо місяць це мало. 

Давайте внесемо поправку, щоб редакційна комісія правильно 

відмітила, тобто додаємо речення, щоб замовник звернувся до нас з даною 

пропозицією для надання землевпорядною документацією, представив 

попередній проект реконструкції парку і будівництва там церкви на черговій 

сесії міської ради, яка відбудеться в березні місяці. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб підтримати дану поправку (замовник повинен 

представити на розгляд сесії міської ради в березні 2016 року ескізний 
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проект реконструкції парку по вулиці Свободи для узгодження депутатів), 

прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Поправку підтримано. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу з 

поправкою, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

 

Семеніхін А.Ю.:  
Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 
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Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

 

 



 

 

35 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Пащенко І.О.:  

Є пункт продовження терміну оренди землі на 1 рік ПАТ «Сумигаз». 

Ви знаєте, що в січні місяці всі споживачі ПАТ «Сумигаз» отримали нові 

договори разом із квитанціями. Ви знаєте, що у нас за останній рік 

збільшилася ціна на газ в 2-7 разів. Ви зараз знаєте, що нам зараз пропонують 

не тільки сплачувати за газ, але і ще й за транспортування і в цей же час вони 

орендують у нас землю для виробничого призначення. Якби можливо було 

якось переглянути це, саме призначення землі, як комерційного призначення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Чому Ви на попередньому обговоренні не сказали про це?  

 

Пащенко І.О.:  

Ми в понеділок на фракції обговорювали це і це в рази збільшило б 

оренду. 

 



 

 

36 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію Пащенко І.О. про 

виключення з даного рішення цього пункту для доопрацювання і винесення 

на повторне голосування на наступній черговій сесії міської ради. 

Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Пропозицію підтримано. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу з 

виключенням даного пункту (пункт 3.1), прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 
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Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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9.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження міської програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2016-2018 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Огрохін І.М.: 

Перший пункт ми вчора обговорювали – проведення інвентаризації 

земель на території Конотопської міської ради. Воно у нас не розписано, 

тому невідомо, що це має бути. Прохання: у нас у місті є багатоповерхівки, 

де немає земельних документів. Тому прохання включити і починати цю 

роботу, це дасть змогу у майбутньому наповнювати бюджет. По друге це 

дасть реальний крок, щоб отримувати кредитні ресурси для продовження 

терміну життя багатоповерхівок. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Робота з приведення землевпорядної документації ведеться, вона не 

зупинялася, вона просто потребує додаткового фінансування з міського 

бюджету.  

 

Ноєвий Ю.М.:  

Справді, ми вчора це питання обговорювали, тут просто питання, що я 

про це не говорив, бо ж не було ніяких письмових зауважень. Ми як це 

рішення підготували так його і виносимо. Я пропоную приймати програму 

так, як вона є, тут на 2016 рік 5 тисяч – це просто кажучи невеликі документи 

закрити, 2017-2018 роки у нас є час над цим питанням попрацювати, по тому, 

що Ви сказали є різні думки, просто їх зараз потрібно обговорити додатково. 

Я пропоную, щоб депутати і працівники виконкому зібралися і це 

обговорили, тому що є деталі, які потрібно уточнювати. Оскільки це 
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програма, то ми можемо вносити зміни у разі необхідності. На даний момент 

я пропоную прийняти її і надалі доопрацьовувати. Прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Давайте доручимо усно голові профільної комісії доопрацювати це 

питання і на наступній сесії міської ради внести доповнення до цієї програми. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    34. 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Перерва 30 хвилин 

 

Після перерви депутатів в залі 32 (покинула сесійну залу Романенко Н.А.) 

 

Після перерви: 

 

10.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (64 сесія                

6 скликання) «Про встановлення ставки земельного податку». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Оскільки питання важливе, то я хотів би це питання розглянути в 

процесі обговорення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Надійшло звернення від кількох депутатів міської ради 

про те, щоб зняти пункт 1 цього рішення з голосування, який звучить так: 

«Внести зміни до пункту 1 рішення Конотопської міської ради від 24.06.2015 

(64 сесія 6 скликання) «Про встановлення ставки земельного податку», 
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встановивши ставку податку за земельні ділянки по м.Конотоп, нормативну 

грошову оцінку яких проведено, у розмірі 2,0% від їх нормативної грошової 

оцінки». Надійшла така пропозиція, щоб не заходити зараз у великі дебати та 

дискусії, зняти це речення з проекту рішення. Товариство, моя особиста 

позиція наступна – я, як нещодавно був підприємцем, не був би зацікавлений 

в тому, щоб збільшувати податок. Це логічно. Збільшується податок – 

зменшується прибуток. З іншого боку потрібно врахувати потребу міста в 

тому, що ми повинні наповнювати бюджет. Знову таки, треба взяти до уваги 

те, що економіка нашої держави знаходиться далеко в не найкращому стані, 

але варто також зазначити, що Урядом було прийнято рішення про 

зменшення суми єдиного внеску з 38% до 22%. Це треба також зазначити, 

взяти до уваги. Треба звернути до уваги також, що сума податку на землю – 

це не є орендна плата за землю, сума податку така ж і велика. Сума податку 

на землю, якщо ми зараз підвищимо до 2% дозволить нам, за нашими 

розрахунками, які є, зробити безкоштовними наші дитячі садочки і школи. 

Ми забезпечимо їх повністю безкоштовним харчуванням, ми приберемо 

повністю всі побори, збори і внески. Товариство, є як приклад у нас два 

підприємства, я не хочу їх називати, одне з підприємств, яке зараз також 

переживає не найкращі часи сплачувало за 20 гектарів землі до 1 січня 18 

тис.грн. на місяць. Тобто погодьтеся, що для 20 гектарів 18 тис.грн. – це не 

гроші. Зараз відбулася індексація цього податку на землю. І вони будуть 

сплачувати орієнтовно десь 23-24 тис.грн. Якщо підняти до 2% з індексацією, 

то сума звичайно буде десь за 50 тис.грн. З однієї точки зору це вже суттєва 

сума, враховуючи те, що підприємство знаходиться зараз в не найкращому 

стані. Але з іншого боку підприємство також повинно думати, як йому 

розвиватися, не стояти на місці, думати, як просувати свою продукцію, 

нажаль цього не видно, я спеціально не називаю назву цього підприємства. 

Далі, підприємство, яке я можу назвати – це поршневий завод, Мотордеталь. 

Сума відрахувань цього підприємства до міського бюджету може 

збільшитися в результаті прийняття нашого рішення на 400 тис.грн., це 

тільки за рахунок підняття податку. Я спілкувався з керівником цього 

підприємства особисто, він погодився, погодився навіть не на 2% підняти, а 

на 3%, як це наприклад зроблено в м.Ромни та м.Глухові. Статистика: Суми – 

3%, Глухів - 3%, Лебедин – 1,3-1,5%, рекреаційна зона 5%, Ромни – житло 

1%,  землі міста 1,5%, постійне користування 8,5%. Тобто статистика така, 

що на житло 1%, в решті випадках немає більше ніде менше 1%. Питання 

дуже болюче, воно викликало певний резонанс серед деякої частини 

депутатського корпусу, які є власниками, співвласниками крупного бізнесу, 

тому чесно кажучи, для того, щоб не закручувати ситуацію, щоб не було 

щось подібне, що було у нас на початку сесії, я поставлю даний проект 

рішення з пропозицією про зняття цього речення з тексту рішення. 

Товариство, я особисто буду голосувати проти зняття цього речення з цього 

проекту рішення, це моя позиція, я проводжу прийми громадян щодня з 7 до 

8 ранку за виключенням відряджень і неділі. Майже щодня до мене 

звертаються батьки дітей, які ходять до шкіл, садочків, багатодітні сім’ї, 
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звертаються з тим, що їм нічим заплатити 250 грн. в фонд школи, нічим 

заплатити дитині за харчування, нічим, вони приходять і плачуть: «Діти всі 

будуть їсти, а моя дитина буде стояти і дивитися, не буде їсти?» А я не маю, 

що їм сказати. Я просто не маю, що їм сказати. Товариство, я зараз закликаю 

вас до розуміння цієї ситуації і більше того, на відповідній профільній комісії 

питання це обговорювалося і питання це обговорювалося в тому плані, щоб 

погодити 1,3%, не 1%, а 1,3%. 1,3% нам не дозволить повністю забезпечити 

наших дітей, школи всіма їхніми потребами, але хоч якось ми зможемо 

додати їм фінансування. Кошти, які будуть вилучені від цього податку, 

особисто сам і закликаю вас проконтролювати, щоб ця сума пішла саме на 

напрямок освіти. Саме на харчування, саме на ліквідацію поборів, зборів. Це 

перше.  

Друге, що я хотів сказати вам – це те, що ми обов’язково повинні 

прийняти без змін другий пункт : «1.4. для власників окремо розташованих 

нежитлових будівель у яких відсутні правовстановлюючі документи на 

земельні ділянки, що знаходяться у них в користуванні, сплачувати податок 

до бюджету за площі під такими будівлями (їх частинами) з дати державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно в розмірі 3% від нормативної 

грошової оцінки». Пізніше, я не знаю, виступить хтось із депутатів чи ні, але 

відразу наперед хочу зазначити, що сюди, на мою думку, варто було б додати 

ще речення, що на процес, як написано «сплачувати податок до бюджету за 

площі під такими будівлями з дати державної реєстрації права власності», не 

так написати треба, а «через 6 місяців після дати реєстрації права власності».  

Хто ще хоче висловитися з даного питання перед тим, як я поставлю 

його на голосування? 

 

Тягній С.М.:  

Виступив з питання грошової оцінки земель по м.Конотоп, ставки 

земельного податку, повідомив, що плата за землю у вигляді податку за 

землю, орендної плати за землю з 1 січня 2016 року збільшено на 43,3%, що 

становитиме по м.Конотоп 1,433% і збільшення до 2% призведе до 

збільшення податкового зобов’язання сплати за землю на 186,6%, що в 

грошовому значенні, починаючи з 01.01.2016, з кожної 1000 грн. буде 

становити 2866 грн. Також повідомив, що доповнення рішення п.1.4, яке 

спрямоване з метою стимулювання підприємництва, які ухиляються від 

плати за землю та оренди землі, не відповідає дійсності, бо податкове 

законодавство не застосовується виключного до одного або іншого суб’єкту 

господарювання. Запропонував депутатам даний проект рішення не 

підтримувати, так як він не відповідає діючому земельному та податковому 

законодавству та направлений на знищення підприємництва в місті. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається Дмитренко Оксані Іванівні. 
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Дмитренко О.І.:  

  Шановні депутати! Я хотіла б прокоментувати другу частину рішення, 

саме доповнення пунктом 1.4. і прокоментувати Ваш виступ (Тягнія С.М.) в 

тому числі. Справа в тому, що дійсно, підставою для сплати податку або 

орендної плати є правовстановлюючі документи на землю. Більшість 

землекористувачів, за виключенням 25, в нашому місті мають землевпорядну 

документацію і сплачують згідно договору оренди орендну плату, а згідно 

державного акту на право власності або на право постійного користування 

земельний податок. Якщо орендарі бажають сплачувати земельний податок, 

то вони звертаються на законних підставах до міської ради, платять мільйони 

в міський бюджет для того, щоб сплачувати податок. А є окремі 

землекористувачі, які ухиляються взагалі і від сплати податку, і сплати 

оренди, або сплачують податок не на законних підставах. Так, дійсно, з 

моменту реєстрації прав на типове майно по податковому Кодексу 

землекористувач повинен сплачувати податок, але ж дана процедура не може 

затягуватися 8-10 років і нормальні люди поробили документацію, і 

сплачують, а є такі люди до яких неможливо нічого застосовувати, у нас 

немає таких повноважень, інспекція, нажаль, на даний час не працює, є 

мораторій, який забороняє їм перевіряти суб’єкти підприємницької 

діяльності і тому у міської ради немає іншого виходу, як запропонувати вам 

додати пунктом 1.4. -  розмір земельного податку в розмірі 3 призведе до 

мінімального розміру орендної плати. І нехай ці «розумні» землекористувачі 

роблять документацію або не роблять, вони все одно будуть сплачувати 

мінімальний розмір орендної плати.  Чому Арматурний завод платить 

мільйони? Чому транспортні підприємства у місті платять мільйони? 

Викупають землю, все роблять згідно чинного законодавства. А є такі 

підприємства, ПСП «Інтерс» наприклад, які по 10 років не оформлюють 

документацію. Є маленькі, є великі, але це великі втрати до бюджету, великі, 

і протягом багатьох років ми пишемо в прокуратуру, пишемо в податкову, 

пишемо в СБУ, судимося, а з нас «красиво сміються» поза очима. Чому 

«М’ясокомбінат», у якого була оренда, він забажав платити податок, 

заплатив в міський бюджет мільйони і викупив землю. Будь-ласка, бажаєте 

сплачувати податок - робіть це на законних підставах, а якщо у нас є перелік 

хитрих підприємств, то давайте і ми з ними так само поступимо. Це законно, 

є стаття 274.1 Податкового Кодексу «Ставка податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не 

більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки», в проекті рішення ми 

і запропонували 3%. Прошу даний проект підтримати. 

 

Демеха Н.І.:  

Фракція ВО «Свобода» буде голосувати проти зняття, тому що це 

соціальне питання по підвищенню ставки. І на нашій профільній комісії 

1,3%, депутати, які тут присутні, вони погодилися з тим, що 1,3% не 

вплинуть суттєво, серед членів комісії є і бізнесмен, вони погодилися, що на 

їхній бізнес це суттєво не вплине. Так як Ви казали, Артеме Юрійовичу, це і 
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харчування дітей, це і трамвай, пільговий перевіз населення тощо. Завдяки 

тому, що в інших містах – Ромни, Суми, Глухів, вища ставка, вони можуть 

утримувати на своєму балансі ПТУ, а ми, нажаль, ні. 

 

Кирій О.В.:  

Ви сказали про 25 підприємств. У Вас перелік їх є? 

 

Дмитренко О.І.:  

Є, але зараз із собою немає. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Оксана Іванівна! Прошу Вас після обговорення роздрукувати і всім 

депутатам роздати, в тому числі і прокуратурі, СБУ і податковій. 

 

Дмитренко О.І.:  

Хочу ще доповнити, Ви піднімали теж питання (Тягній С.М.) стосовно 

терміну дії, щоб доповнити на 6 місяців земельної реєстрації прав на 

нерухоме майно. Справа в тому, що на сьогоднішній день, якщо ви придбаєте 

якесь майно, ви обов’язково у нотаріуса представляєте землевпорядну 

документацію, тобто ті люди, які сьогодні вже придбали майно і сьогодні 

прийдуть до нас оформлювати, у них документація вже буде, вона вже є. Це 

буде стосуватися тих, які на протязі багатьох років не робили землевпорядної 

документації. А хто сьогодні придбає якусь будівлю комерційну, то там все 

буде гаразд. Тому тут термін необов’язково обговорювати.  

 

Кирій О.В.:  

Я прошу дійсно зацікавлених депутатів підійти до земельного відділу. 

Ви вірно кажете, що дуже школа і образливо, що я плачу, а хтось не платить. 

На цьому крапку потрібно ставити, любими шляхами і я знаю пан Сергій 

Тягній, що Ваш роботодавець – Юшков, цього не робить вже з десяток років. 

Тому Ви зараз захищаєте інтереси. Це принципові питання, на які я не можу 

не реагувати. 

 

Бібик В.В.:  

Я з питань дотримання регламенту. Оскільки питання, яке у нас 

виноситься на розгляд опубліковане і комісії його розглядали, і писали, щоб 

розглянути його на сесії, то питання має бути поставлене на голосування «за 

основу» в такій редакції. Далі необхідно внести поправки, про які 

говорилося, а потім «в цілому». 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я пропоную зараз зробити таким чином, як запропонував пан Бібик. 

Зараз проголосувати «за основу», потім голосуємо за поправу – виключення 

чи залишення речення, яку внесли ряд депутатів, слухаємо коментарі і 

голосуємо. Але перед тим, як почати процес голосування, я хотів би 
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зазначити, що у нас тут є різні стосунки один між одним, але я не розумію 

чим Кирій Олександр Вікторович, разом з паном Сахно, гірші, за того самого 

пана Юшкова? Ми повинні всі дотримуватися Закону. Спочатку була 

дискусія з Тарасом Омельченком і я поступився, тому що компроміс 

потрібно знаходити. Тому я не бачу чим підприємства Сахна чи Кирія гірші 

за інші підприємства. Тому коли ми перейдемо до процесу голосування, я 

прошу шановних депутатів, всіх, на це зауважити. Якщо з першого пункту ми 

ще можемо якось дискутувати, то другий пункт ми взагалі навіть не можемо 

обговорювати.  

 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Льовшин Н.О.:  

Я хочу зазначити, що це питання активно обговорювалося на всіх 

комісіях і зокрема бюджетна комісія в своїх висновках написала з 

урахуванням зауважень земельної комісії, бо ми знаємо, що у земельної 

комісії були зауваження. Хотілося б про них почути. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

Ми розглядали це питання, думки були різні, хтось погоджувався, 

хтось не погоджувався, а в решті вирішили винести 1,3%. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Будемо знімати це питання, чи будемо голосувати 1,3%? Я 

пропоную голосувати 1,3%. 

 

Кирій О.В.:  

Я пропоную, що знімати не потрібно. Є дві пропозиції – 1% та 1,3%. 

Тому, хто хоче нехай голосує за 1%, а хто хоче, нехай голосує за 1,3%. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Бюджетна комісія погодила 1,3%, те що і погодила земельна комісія. 

Дві комісії погодили. 

 

 

Омельченко Т.П.:  
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Цілком вірно, що бюджетна і земельна комісія, але перше, що ми 

зробили – ми перенесли сесію із середи на четвер. Для чого? Для того, щоб у 

нас було більше часу для розгляду. Друге. У нас після засідань профільних 

комісій були загальні збори і вчора, на скільки я знаю, були окремі збори. До 

якого рішення пришли – залишити 1%. Питання в чому?  

 

Семеніхін А.Ю.:  

На ці збори не було запрошено секретаря міської ради, яка організовує 

збори. 

 

Омельченко Т.П.:  

Олександр Вікторович сказав в принципі вірно, але якщо ми зараз 

будемо казати і про 1% і про 1,3%, ми зараз зовсім рішення не приймемо. А 

це буде для бюджету катастрофа. Тому ми три дні приходили до якось 

спільного знаменника і за це зараз проголосуємо. 

 

Обговорення серед депутатів чи знімати дане питання чи вносити поправку 

на 1,3% 

 

Чеботарьов Ю.Ю.:  

Я хотів би додати коментар щодо хвилювання депутатів тиску на 

малий бізнес. Справа в тому, що малий бізнес знаходиться на спрощеній 

системі оподаткування і вони звільнені від сплати земельного податку. На 

них ця ставка зовсім ніяк не вплине. 

 

Тягній С.М.:  

У нас майже всі підприємства в малому бізнесі є орендарями земельних 

ділянок.  

Орендна плата вираховується у відповідності до ставки податку. Якщо 

податок, ставка буде 1000 грн., то якщо цей квадратний метр, ця земельна 

ділянка буде братись оренду, до неї буде застосовуватися коефіцієнт від 3 до 

12, але братись за основу саме податкова ставка, та, яку ми зараз 

розглядаємо. По друге стосовно податкового законодавства. Я ще раз 

наголошую, що не можна, податкове законодавство не розділяє підприємства 

на хороших і поганих, платників і не платників, є процедура, законодавство, 

суд і так далі правоохоронні органи. Тому, якщо ви застосовуєте до 25 

підприємців, які негативно впливають на статистику і не платять податки, то 

будь-ласка, ідіть в правоохоронні органи, ідіть в суди, взискайте з них ці 

кошти, є процедура, яка прописана в законодавстві.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

А Ви не хочете раз сходити і подивитися, які це відбувається? 
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Тягній С.М.:  

Артем Юрійович. Стосовно статті 274 пункт 1 податкового Кодексу 

України, яке регулює саме розмір ставки земельного податку, яка каже, що 

ставка земельного податку формується від 1 до 3% від їхньої нормативної 

грошової оцінки. Якщо взяти пункт 1, то ми вже зараз (депутати) вирішили, 

що змінювати неможливо, тому що це дуже велике навантаження і нам 

необхідно залишити на рівні 1%. Якщо розглядати другий пункт, яким ви 

хочете доповнити 1.4, то також цього робити не можна, тому що за 

користування земельною ділянкою власник будівлі, споруди повинен 

сплачувати земельний податок з дати державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно до моменту підписання договору оренди на загальних 

підставах. Тобто, якщо ми зараз в даному пункті 2 ставимо ставку 3%, то 

автоматично ми її ставимо і на квадратах взагалі. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ні! 

 

Кирій О.В.:  

Давайте поетапно. Спочатку перше, а потім друге. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти поправку, щоб змінити 2% на 1,3%, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    10. 

Утримались    2. 

Проти    21. 

Поправку не прийнято. 

 

Кондратьєв Є.О.:  

У нас є пропозиція, щоб добавити 0,1% з метою примирення всіх,  

розуміємо, що в бюджеті не вистачає грошей. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти поправку «Самопомічі», щоб змінити 2% на 

1,1%, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    12. 

Утримались    2. 

Проти    19. 

Поправку не прийнято. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Ставлю на голосування, щоб залишити 1%, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    21. 

Утримались    10. 

Проти    2. 

Ставку залишено у розмірі 1%. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Далі питання полягає в тому, щоб платили не порядні люди, по 

справедливості – 3%. 

 

Огрохін І.М.:  

Я хотів би звернути увагу і повернутися, якщо ми кажемо про 

платників податків, які не платять, хто платить, але було і це було приблизно 

2 млн.грн. додаткових, мається на увазі тема про вбудовані приміщення. 

Тому, якщо ми кажемо хто платить, а хто не платить, то обов’язково 

включаємо пункт по вбудованим приміщенням. І друге зауваження. Я хотів 

би звернути увагу на те, що там де дійсно підприємства працюють, мають 

прибуток, мають робочі місця, все це відбувається, а там де нема цього, а 

просто по невідомим причинам це відбулося, то не казати про це під одну 

тему. Це два зауваження, які я прошу врахувати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

В крайньому питанні, про яке Ви сказали, є процедура банкротства. 

Якщо підприємство не працює, не здійснює ніякої діяльності, воно по-перше 

повинно повідомити і податкову інспекцію, а якщо воно має і заборгованість, 

то тоді є така процедура, як банкрутство і ліквідація. Тому я вважаю, що 

пункт 2 вичерпаний - із репліки Івана Миколайовича. Що стосується першого 

пункту, то я прошу Вас деталізувати, що Ви мали на увазі. 

 

Дмитренко О.І.:  

Рішення можна доповнити текстом «для власників окремо 

розташованих нежитлових будівель, а також власників вбудованих 

приміщень» і далі по тексту, тобто доповнити словами «а також вбудованих 

приміщень». 

 

Огрохін І.М.:  

Ми розмовляємо на різних мовах, я знімаю свій виступ, голосуємо, як є 

і в межах Закону діємо. 

 

Дмитренко О.І.:  

Я хочу пояснити щодо земельних ділянок під вбудованими 

приміщеннями. Справа в тому, що на сьогоднішній день 287 стаття 

податкового Кодексу чітко говорить, що власники, користувачі земельних 
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ділянок під будівлями багатоповерхового приміщення сплачують податок. 

Тому ми можемо залучити їх до податку і прописати в даному рішенні. Але в 

нашому місті 90% цих землекористувачів на єдиній системі оподаткування, 

тобто вони єдинщики і вони взагалі, як вже казав керівник податкової, 

звільнені від сплати податку. Тобто 2,6 млн.грн. ми вже не будемо мати 

ніколи, тому що це була оренда. На сьогоднішній день до оренди законно 

залучити можливості немає. Є можливість залишити маленький відсоток по 

сплаті податку.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Яка Ваша пропозиція? 

 

Дмитренко О.І.:  

Можна доповнити словами «а також під вбудованими приміщеннями». 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ставлю на голосування дану пропозицію, щоб доповнити словами 

після слів «нежитлових будівель» словами «а також вбудованих житлових 

приміщень», прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Проти    0. 

Утримались    3. 

Поправку підтримано. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з прийнятими 

поправками, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    30. 

Проти    0. 

Утримались    3. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 
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Даний проект рішення приведено у відповідність до Податкового 

кодексу, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

Про виділення житлових приміщень для учасників бойових дій в зоні 

АТО. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Є 5 адрес, які не дуже впорядковані, але можна впорядкувати земельні 

ділянки, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Мова йде про будинки, власники яких є зниклі або померлі і ті будинки 

із земельними ділянками належать місту. Як розподілити? Тримати, щоб там 

збиралося сміття? Тому комісія розглядала питання про те, щоб ці земельні 

ділянки запропонувати учасникам АТО і в першу чергу пільговим 

категоріям. 
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Омельченко Т.П.:  

В кінці 2015 року КМУ виділяв 1,3 млн.грн. на придбання квартир. Що 

ми отримали? Ми втратили можливість чи ще маємо право? 

   

Ноєвий Ю.М.: 

На три сім’ї ці гроші будуть і цим трьом сім’ям квартири будуть 

виділені, 450 і 505 тис.грн. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Справа в тому, що ці кошти зараз повернуті до Державного бюджету, 

тому що вони прийшли практично в останній день роботи держреєстру і щоб 

дотримати всю процедуру згідно чинного законодавства ми не мали часу. 

Нам потрібно було провести вивчення цінової пропозиції, провести тендер, 

оцінку, тому ми просто не змогли ці кошти освоїти. Інші міста Сумської 

області отримали кошти у вересні. 

 

Омельченко Т.П.:  

Питання до Вас. Чому Конотоп не подавав заявку протягом всього 2015 

року?  

 

Семеніхін А.Ю.:  

А це питання до Вас. Ви депутат минулого скликання. Чому не подавав 

Конотоп? Чим Ви займалися в депутатському корпусі? Де 600 тис.грн. з 

управління ЖКГ області на проектно-кошторисну документацію на наше 

сміттєзвалище?  

 

Омельченко Т.П.:  

В обласній раді. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

В обласній раді? Ви скажіть, що Ви зробили для того, як начальник 

управління ЖКГ Сумської області, щоб кошти надійшли.  

 

Омельченко Т.П.:  

Ви правильно кажете, що тендери, оцінки і все інше, але саме 

виконавчий комітет звернувся 10 грудня 2015 року про те, щоб КМУ виділив 

1,3 млн.грн. Ми їх отримали і на другий день відмовилися. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Відмовилися Ви від 600 тис.грн. для Конотопа на сміттєзвалище. Але 

питання в тому, що саме цей виконавчий комітет, який ви в цій залі 

затвердили і почав працювати, і цей виконавчий комітет звернувся до Уряду 

про виділення цих коштів і я особисто їздив до губернатора Сумської області 

і ми знайшли нотки порозуміння, і він особисто, за що я його вдячний, 
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посприяв, щоб ці кошти були виділені. До нового року ми цього зробити не 

могли. Зараз ми робимо все, щоб задовольнити потреби учасників АТО. 

 

Могиленко П.А.:  

Учасники АТО згодні на ці ділянки чи ні? 

 

Ноєвий Ю.М.:  

Частково люди погодилися. Перші хто йшов по списку відмовилися, 

вони забажали йти по списку на загальній черзі.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ці всі будинки назвати будинками дуже складно, людина фактично 

отримує земельну ділянку і якщо вона має певний фінансовий ресурс, то 

може там щось побудувати. І якщо вони не заберуть ці земельні ділянки, не 

погодяться їх прийняти, вони залишаться у нас в місті. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    330. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

Про оренду нежитлових приміщень на пільгових умовах. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Для міської організації спілки ветеранів Афганістану «Саланг» надаємо 

згоду для укладення договору оренди, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 
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Максименко О.М.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, зауважень та 

пропозицій не було, пропоную підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

 Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Максименку 

Олександру Михайловичу. 

 

Максименко О.М.: 

 Даний проект рішення на минулій сесії було знято з розгляду, на цій 

сесії знову включено, на засіданні профільної комісії був присутній директор 

водоканалу і ця програма повинна бути прийнята, яка дуже потрібна нашому 

місту.  

 

Ноєвий Ю.М.:  

Виконання цієї програми йде протягом 2016 року і якщо будуть якісь 

зауваження, ми можемо вносити зміни до програми. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 
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Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

 Про перейменування села Комсомольська Комуна. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Ноєвий Юрій Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Пропонується нова назва – с.Калинівка, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 

 

Бейгул І.С.: 

 Проект рішення розглянуто профільною комісією, пропоную 

підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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16.СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до Міської комплексної Програми «Освіта 

Конотопа на 2014-2017 роки», та затвердження Порядку організації 

харчування дітей окремих категорій. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради                          

7 скликання. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Багрянцева Олена Юріївна,  секретар міської ради. 

Дане питання розглядалося на загальних зборах, виникли пропозиції, з 

урахуванням пропозицій, які вам роздані, пропоную проголосувати. 

Пропозиція була така: «Доповнити статтю 10 розділу 1 другим абзацом 

наступного змісту: «Відкритість пленарного засідання міської ради 

забезпечується шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради повного 

відео засідання або посилання на інший інтернет-ресурс, на якому розміщене 
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повне  відео сесійного засідання». Також була пропозиція доповнити це 

рішення додатком «Зразок листка голосування». 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Є пропозиція менш накладно зробити ці таблиці і набагато менш піде 

паперу на все це і є система більш простіша для поіменного голосування, яку 

ми доопрацюємо до наступної сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Ми маємо зараз приймати це рішення, бо наступна сесія 

має вже відбутися, відповідно до Закону, з поіменним голосуванням.   

 

Багрянцева О.Ю.:  

Ми розглянемо Вашу пропозицію потім, а зараз необхідно прийняти ці 

зміни. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ми зараз приймаємо те, що є, а потім, що Ви говорите на наступній 

сесії розглянемо.   

 

Завгородній С.І.:  

Прошу доповнити статтю 10 розділу І про висвітлення роботи ради 

наступними словами «протягом 3-х робочих днів» - це відео протягом 3 

робочих днів повинно бути розміщено на сайті. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Справа в тому, що з причин технічних можливостей ми можемо не 

вкластися в 3 дні. 

 

Завгородній С.І.:  

Давайте 5 робочих днів, але потрібно, щоб був термін. 

 

Омельченко Т.П.:  

Ми пропонуємо без всяких технічних проблем 3 робочих дні і також 

доповнити статтю 10 розділу 1 другим абзацом наступного змісту: 

«Розміщення протягом 3-х робочих днів на офіційному сайті міської ради та 

трансляцію по телеорганізації «КОН-ТАКТ» повного відео засідання і не 

«або», а також посилання на інший інтернет-ресурс, на якому розміщене 

повне  відео сесійного засідання». 
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Багрянцева О.Ю.:  

Справа в тому, що повне відео засідання по часу дуже велике і я думаю, 

що телебачення не дозволить собі показувати його в повному вигляді. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Моя думка з цього привода така, що це, взагалі, повинен бути прямий 

ефір.  

 

Омельченко Т.П.:  

Зараз поки що обговорюється технічні можливості – вартість, як це 

робити, тобто поки що ми пропонуємо розміщати трансляцію по ТРО «Кон-

такт».  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я думаю, що ефір потрібно робити хоча б по радіо, в прямому ефірі.  

 

Яременко Н.А.:  

У нас немає таких технічних можливостей. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Зараз ні, зараз ми цього не зробимо, зараз питання цього немає. Ми 

говоримо про взагалі. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Завгородній С.І.:  

Я пропоную внести поправку – 3 робочі дні. 

 

Омельченко Т.П.:  

Артем Юрійович! Давайте я зачитаю одразу дві поправки: «Доповнити 

статтю 10 розділу 1 другим абзацом наступного змісту: «Відкритість 

пленарного засідання міської ради забезпечується шляхом розміщення 

протягом 3-х робочих днів на офіційному сайті міської ради, трансляції по 

телебаченню телеорганізації «Кон-такт» повного відео засідання та 

посилання на інший інтернет-ресурс, на якому розміщене повне  відео 

сесійного засідання».  

 

Багрянцева О.Ю.:  

У нас немає технічної можливості розмістити це відео. Поки що 

розмістимо посилання. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Тарас Павлович! Для того забезпечити можливість збирати відео на 

сайті Конотопської міської ради, то як мінімум необхідно побудувати сервер. 

Розумієте? Це, як мінімум. Або користуватися сервером, який знаходиться 

десь в Тайвані і платити за це серйозні гроші. Технічних можливостей, щоб 

запустити нормально роботу нашого сайту в найближчий місяць-два, поки 

що немає. Давайте до цього питання ми підійдемо більш фахово. Давайте так, 

якщо це відео буде знаходитись на серверах ютуб, а на сайті міської ради 

посилання на відповідне джерело, тобто на сервер ютуб, це фактично, 

теоретично, коли у нас з’явиться комп’ютерний фахівець, який зможе 

нормально працювати із нашим сайтом, то тоді це можна робити. Але 

зберігати відео десь на наших ресурсах – це не можливо. 

 

Омельченко Т.П.:  

Я знаю цю проблему. Давайте, щоб на кожній сесії не повертатися до 

цього і не змінювати Регламент, ми просто напишемо після розміщення на 

офіційному сайті, що вводиться в дію з 1 червня 2016 року. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Давайте радіотрансляцію. Я наприклад за радіотрансляцію. 

 

Омельченко Т.П.:  

Давайте ми подивимося. Може хтось зможе у нас зробити і онлайн 

відеотрансляцію. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Відео не всі зможуть дивитися, а всі бабусі зможуть чути сесію, які за 

нас всіх голосували. 

 

Бібик В.В.:  

Потрібно підтримати Артема Юрійовича, а написати потрібно так, що 

розмістити посилання на сайті міської ради або трансляцію. Буде така 

можливість, будемо пряму трансляцію робити. Посилання або трансляцію – 

таку поправку потрібно внести. 

 

Обговорення питання в залі. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Запропонував додати ще радіотрансляцію і  здійснювати трансляцію у 

випадку наявності технічної можливості.  

 

Омельченко Т.П.:  

Зачитав поправку: 

«Відкритість пленарного засідання міської ради забезпечується шляхом 

розміщення протягом 3-х робочих днів на офіційному сайті міської ради 
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повного відео засідання або посилання на інший інтернет-ресурс, на якому 

розміщене повне  відео сесійного засідання, трансляції повного відео 

засідання по телеорганізації  «КОН-ТАКТ» та радіотрансляції з 01 травня 

2016 року». 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти всі поправки, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    32. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Поправки прийнято.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Проти    0. 

Утримались    2. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про 

структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету, відділів 

по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, виконкому, 

самостійних відділів, управлінь міської ради». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

 

Гланц В.А.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної постійної комісії, прошу 

депутатів підтримати даний проект рішення.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Пащенко І.О.:  

Справа в тому, що ми розширюємо штат міської ради, звідки 

фінансування ми не знаємо, а можливо спочатку знайти якісь ресурси в самій 

міській раді. Можливо ми ці 5 одиниць для того, щоб оформляти субсидії, 

знайдемо тут в середині? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Я пропоную Вам зайнятися волонтерством і хоча б 4-5 годин 

попрацювати і подивитися, що це за робота. Зробити те, про що Ви говорите, 

просто нереально. У нас економіка, фінанси, сидять до ночі. Я взагалі хочу 

скоротити, на наступну сесію підготуємо проект рішення, один з відділів, я 

скоротив два заступники. Ми постараємося зробити проект рішення про 

скорочення одного відділу, не впевнений, що це вдасться зробити, але буду 

старатися. Ще раз кажу, що без цього просто не обійтися.   

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію секретаря міської ради 

про повернення до питання «Про внесення змін до Міської комплексної 

Програми «Освіта Конотопа на 2014-2017 роки», та затвердження Порядку 

організації харчування дітей окремих категорій». 

 

Багрянцева О.Ю.:  

У депутатів знаходиться доповнення до рішення, за яке ми не 

проголосували. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб повернутися до розгляду цього питання, прошу 

голосувати. 
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За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Багрянцева О.Ю.:  

Доповнення до рішення «Про внесення змін до Міської комплексної 

Програми «Освіта Конотопа на 2014-2017 роки», та затвердження Порядку 

організації харчування дітей окремих категорій». 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з поправкою, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

19.СЛУХАЛИ: 

Про Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, та виплату грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  



 

 

61 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

20.СЛУХАЛИ: 

Про міську цільову соціальну програму «Охорона здоров’я жителів 

м.Конотоп на 2015-2018 роки». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Яроцький Венедикт Ідрисович,  керуючий справами виконкому. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, питань, зауважень, пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

Гричановський А.М.: 

 Прошу депутатів підтримати даний проект рішення.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович,  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень, пропозицій не надходило, прошу 

підтримати. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

 

Пащенко І.О.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, просимо 

підтримати.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

22.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович,  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Дане питання спрямовано на підтримку трамвайного управління, 

зокрема погашення заборгованості по управлінню, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

 

Пащенко І.О.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії. Ми заслухали 

керівника трамвайного управління і за минулий рік 11 млн.грн. було 

витрачено коштів на дане комунальне підприємство. З цих коштів 3 млн.грн. 

– це були кошти міського бюджету, 2 млн.грн. власні зароблені кошти і 6 

млн.грн. державні кошти у вигляді субвенції. В цьому році ми не отримаємо 

субвенції на фінансування компенсації пільгових перевезень. Через те, ці 3,5 

млн.грн., які ми зараз даємо, до речі програма називається про розвиток 
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електротранспорту, а про розвиток тут ніякої мови не йде, тут тільки частина 

заробітної плати та комунальні послуги. Ці 3,5 млн.грн. і решту 9 млн.грн. 

нам потрібно буде думати де брати у міському бюджеті, тобто державного 

забезпечення вже не буде. Через те це питання стоїть дуже гостро сьогодні і 

профільна комісія прийняла рішення про те, що задовольнити дане рішення 

не повністю, порахувати скільки потрібно на виплату зарплат і комунальних 

послуг за два місяці – січень і лютий. За цей період провести інвентаризацію 

і оптимізацію усіх капітальних, і трудових ресурсів підприємства. Тобто 

звести усі видатки підприємства до мінімуму. Ми працюємо з відділом 

економіки, готуємо проект рішення на наступну сесію про те, щоб взагалі 

переглянути, так як дуже багато нарікань в цьому плані йде від жителів міста. 

Через те на наступну сесію буде підготовлено проект рішення про те, щоб 

взагалі перебудувати транспортну мережу нашого міста. По даному рішенню 

задовольнити його частково на два місяці. Яка це буде сума, будь-ласка 

порахувати. На даний момент проти, знімаємо з голосування.  

 

Степанченко І.О.:  

Я перепрошую, але нам це рішення потрібно прийняти в цілому і нам 

від Сумиобленерго прийшов лист, щоб ліквідувати заборгованість. 

 

Пащенко І.О.: 

Я сказала, що в частині комунальних послуг і заробітної плати за 2 

місяці ми повинні все це проплатити з міського бюджету і скільки це в 

грошах, я наразі не знаю.  

 

Степанченко І.О.:  

Нам однозначно потрібно приймати це рішення в цілому, або шукати 

вихід із цієї ситуації.  

 

Семеніхін А.Ю.:  

По перше у мене є зауваження до голови відповідної профільної 

комісії. Якщо ви приймаєте такі рішення, то про це повинен бути 

повідомлений відповідний профільний заступник. Ви рішення прийняли, але 

профільний заступник про це не знає. Більше того, на загальних зборах ми це 

питання не обговорювали і Ви про це не повідомляли. Я прошу Вас, коли ви 

обговорюєте подібні питання, щоб був присутній відповідний заступник 

міського голови. 

Нам потрібно прийняти цю програму в цілому, а потім вже вносити до 

неї зміни.  

 

Пащенко І.О.: 

Якщо ми зараз, в цілому, забезпечимо заробітною платою, комунальні 

послуги по цьому підприємству, то ні про яку оптимізацію мова йти не буде.  
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Семеніхін А.Ю.:  

Що Ви маєте на увазі під оптимізацією? 

 

Пащенко І.О.: 

Потрібно скоротити до мінімуму витрати на зарплату. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Витрати на зарплату? Як казав Огрохін Іван Миколайович, «золоті» 

слова, що потрібно обговорювати з підприємцями і так далі. Так от, пані 

Інна, я Вас запрошую сьогодні, разом зі мною, після сесії поїхати в 

трамвайне управління, щоб з ними спочатку це обговорити. 

 

Пащенко І.О.: 

Артем Юрійович! Там є ресурсний резерв для скорочення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Там всього-на-всього 5 колійників, там є штат. Нам потрібно прийняти 

цю програму, а потім внести до неї зміни і це буде правильно. Погодьтеся з 

цим, опрацювати і внести до неї зміни.  

 

Пащенко І.О.: 

Ми повертаємося до цього питання в лютому місяці. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Повертаємося. Ви голова профільної комісії, повертайтеся до цього 

питання, проводимо обговорення в депутатському корпусі.  Ви зі мною 

погоджуєтеся? Проводимо обговорення в депутатському корпусі, на 

відповідних профільних комісіях, спілкуємося з директором трамвайного 

управління, з трудовим колективом і виносимо потім зміни до програми. А 

програму потрібно прийняти в цілому, це річна програма, а не місячна. 

 

Тягній С.М.:  

Повідомив, так як програма називається про розвиток 

електротранспорту, то запропонував, щоб директор трамвайного 

управління виступив перед депутатами з баченням розвитку трамваю, а 

також, так як дана програма приймається в частині, тому на сьогоднішній 

день достатньо виділити частину, а потім повернутися до неї на наступній 

сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Ми зараз приймаємо програму, а зміни до програми можна внести на 

наступній сесії з урахуванням всіх ваших побажань. 
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Максименко О.М.: 

На першій сесії ми вибрали 6 профільних комісій. Так я хочу, щоб 

кожна профільна комісія займалася своїми питаннями, а якщо якась 

профільна комісія не справляється зі своїми обов’язками, тоді нехай вона 

прохає про допомогу. Є у нас керівник і нехай вона займається. Це до 

репліки Тягнія С.М, 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Шановна пані Інна Пащенко, шановний пане Тягній, всі ці речі, про які 

ви зараз говорите, можна робити прийнявши програму. І ніхто вам не 

заважає, навпаки, ми всі зацікавлені в тому, щоб це підприємство було 

якомога менш збитковим. 

 

Омельченко Т.П.:  

Депутати міської ради можуть на своїй постійній комісії розглядати всі 

питання, які вносяться до порядку денного. Всі питання, які вписані в 

протоколи комісій, то ці протоколи збираються і перед початком загальних 

зборів надаються секретарю міської ради і міському голові, і вони дивляться 

по яким питанням були пропозиції чи зауваження. 

Якщо ми розглядаємо програму, то ми повинні розглядати її в тому 

числі і розумно. Те, що нам приймати програму потрібно, це 100%. Що я 

хочу сказати. Ігор Олегович, Ви були присутнім вчора на відео селекторі, 

який проводив перший заступник? 

 

Степанченко І.О.:  

Ні. Вчора не я був. 

 

Омельченко Т.П.:  

Було питання компенсації по пільговим перевезенням, в тому числі і по 

місту Конотопу. Ми в першу чергу повинні для себе сказати: чи будемо ми з 

міського бюджету компенсувати на електротранспорт, на наш трамвай, 

пільгові перевезення і  в якому об’ємі? І вже тоді ми можемо вписувати в 

рішення фінансову допомогу трамвайному управлінню, а субвенцію, 

наприклад, з міського бюджету на пільгові перевезення. Давайте думати 

ширше. Але нам буде потрібно буквально на днях приймати це рішення.  

 

Степанченко І.О.:  

У мене є наступна пропозиція. Давайте ми приймемо ці зміни до 

програми, а на наступній сесії вже більш детально будемо обговорювати. 

Оскільки ці кошти не є одним траншем. 

 

Пащенко І.О.: 

Профільна комісія просить зняти з розгляду цей проект рішення і 

розглянути його на наступній сесії. 
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Кирій О.В.: 

Інна Олексіївна, програма в цілому прийнята? 

 

Пащенко І.О.: 

Прийнята. 

 

Кирій О.В.: 

В чому суть змін до  програми? Додаткові кошти, які ми виділили -        

3 млн.грн., 420 тис.грн.? 

Я так розумію, що поправка по програмі 3 млн.грн. і ще плюс 420 

тис.грн. Насправді мова йде, написано чітко, на розвиток. Ми ці кошти 

надаємо для того, щоб якось вижити. Я хочу сказати всім депутатам, 

міському голові, його заступникам і всім присутнім, що це питання по 

трамвайному парку піднімається дуже давно, у зв’язку з тим, що з 

державного бюджету на пільгові перевезення субвенції немає, трамвайне 

управління для міського бюджету, як ярмо, бо кожного року ми виділяємо 

мільйони на підтримку трамвайного парку. Тому, рано чи пізно, ми всі, 

громада, прийдемо до того, що трамвайний парк потрібно ліквідувати. Ми 

кожного року тратимо мільйони коштів, які ми могли б витратити на щось 

інше. Він конотопчанам не потрібен, він перевозить 10 пасажирів, я 

спостерігав…, але в цілому питання потрібно вивчити, Інна Пащенко права, 

питання потрібно вивчити… 

 

Огрохін І.М.: 

Ми минулого разу приймали цю програму, було у нас 3 млн.грн., ми 

там писали, що це на зарплату, добавте із цих 3 млн.грн. на електроенергію і 

потім повернемося на наступній сесії, приймемо рішення і нехай вони 

працюють. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

А на що ще ми виділяємо кошти? Основне питання – на 

електроенергію. 

 

Кошевецька В.П.: 

У зв’язку з тим, що на протязі всього періоду електроенергія 

погашалася за рахунок займу по пільговим перевезенням, по субвенції, а 

зараз її немає і поки що не очікується.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Основне питання - електроенергія. Якщо ми зараз не заплатимо до 10 

числа. 

 

Огрохін І.М.: 

Артем Юрійович! Там стоїть 3 млн.грн. на зарплату, потрібно добавити 

слово 3 млн.грн. на заробітну плату і електроенергію і все. 
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Льовшин Н.О.: 

Повідомила, що піднімала питання по цій програмі на загальних 

зборах, особисто питала, які  є пропозиції у профільної комісії, ні на 

загальних зборах, ні на засіданні профільної комісії, на яких вона була 

присутня, висновків та пропозицій не було. 

 

Пащенко І.О.: 

Вони написані в протоколі. 

 

Льовшин Н.О.: 

Зачитайте їх. 

 

Яременко Н.А.: 

В оргвідділі протокол профільної комісії відсутній. 

 

Пащенко І.О.: 

Протокол у нас. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

 

Обговорення питання серед депутатів 

 

Кошевецька В.П.: 

У нас є програма розвитку електротранспорту, яку ми затвердили ще у 

грудні. Вона діє. В ній виділено на рік 3 млн.грн. Щомісячно ця сума 

становить 250 тис.грн., тобто це вже є, але є додаткова проблема, яка виникла 

зараз, тільки в цьому місяці і тільки перший раз. Раніше погашення 

електроенергії, а вона у нас займає велику долю, так як транспорту у нас на 

електроенергії. За цей місяць вже є рахунки, які треба заплатити – 146 

тис.грн. Раніше проводилися заліки і ця сума йшла із той суми, яка підлягала 

нам з державного бюджету по пільговому перевезенню. У зв’язку з тим, що 

ці суми не передбачені ні в державному, ні в обласному, ні в міському 

бюджетах, підприємство не має змоги розрахуватися за електроенергію. 

Тому виникла пропозиція додатково до цієї програми додати ще суму, яку 

прораховували наступним чином: 420 тис.грн., ми зараз знаємо, що це 146 

тис.грн., а коли готовили проект програми, це було трохи раніше, приблизно 

брали суму 140 тис.грн., тобто 140 тис.грн. помножили на 3 місяці до 

вирішення питання на рівні держави по пільговим перевезенням.  

Треба програму прийняти зараз, щоб зробити розрахунки, а потім 

вивчайте та змінюйте. 
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Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    33. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Міський голова оголосив перерву на 10 хвилин. 

 

Після перерви. 

 

В залі 27 депутатів (покинули залу Сизон Т.А., Могиленко П.А., Білоус І.В., 

Назаренко І.М., Євсейчик С.Л.) 

 

23.СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання кредиту в 

установах банків та передачу майна під заставу 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович,  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень, пропозицій не надходило, прошу 

підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, просимо 

підтримати.  

 

Пащенко І.О.: 

Олександр Михайлович! Овердрафт – це короткостроковий кредит, 

який надається на розрахунковий рахунок підприємства без застави і який 

погашається, потім, будь-якою сумою. Тобто, з’являються у вас на рахунку 

гроші, хоч на зарплату, то вони відразу йдуть на погашення цього кредиту. 

Причому це не овердрафт, а кредит під дуже високі відсотки. Ви це потягнете 

і Ви повністю це розумієте, що вам саме такий кредит потрібний? Насправді 

овердрафт не потребує ніякої застави, як Ви говорили. Тут тільки те, що цей 

кредит надається терміново, але і гаситься він з тих коштів, які будуть у вас 
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на рахунку. Тобто я не знаю, чи Вашому підприємству це на даний момент 

потрібно, вигідно. Ви подумайте, які відсотки потрібно буде погашати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Потребує чи не потребує підприємство цей кредит залежить від того, 

яке це підприємство. Якщо це підприємство «М’ясокомбінат», то там може і 

не потребує ніякої застави. А якщо це ЖЕК, то там повинна бути застава, бо 

всі знають, що таке ЖЕК. Насправді, овердрафт потрібний КРЕП 

«Центральний» для того, щоб у випадку, якщо виникне така ситуація, як у 

нас зараз виникла, добре, що ми вибили ці гроші на субсидії і покрили все на 

100%, терміново закупити якусь запчастину чи батарею, яка коштує 1000 чи 

2000 грн., а на рахунку підприємства, як у нас недавно було, нуль. Розумієте? 

Тільки для цього. Насправді овердрафт – це дуже хороша річ, звичайно 

хотілося, щоб відсотки були менші, але це короткостроковий кредит на день, 

на два, на тиждень, на два тижні, не більше. Зараз брати, як пропонували 

деякі депутати, щоб виділити їм по програмі 50 тис.грн. і нехай лежать, то я 

людина, яка з фаховою освітою, заперечую. Чому? Тому що гроші повинні 

працювати. Вони не повинні лежати на рахунках. Ми будемо працювати з 

чужими грішми і тільки в аварійних ситуаціях. Знову підкреслюю, досвід 

показав тижневої давності, стався порив батареї на території КРЕП 

«Центральний», добре, що КП «Теплогарант» допоміг, а В КРЕП 

«Центральний» не було жодної копійки. У них позичка була в КП 

«Теплогарант», вони її закрили. Але якщо, не дай боже, складеться ситуація, 

яка склалася зараз, необхідно, щоб був певний запас якоїсь сили, бо ми не 

зможемо її надати у випадку аварійної ситуації в місті, кошти з міського 

бюджету. Це сесія, це проекти рішень, це комісії.  

 

Омельченко Т.П.:  

Все це правильно, добре, що позавчора до області зайшли 11 млн.грн., 

ми їх отримали, але ще в понеділок ми не знали будуть вони чи ні і не знаємо 

коли будуть наступні. Тому, щоб потім використати ці кошти? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Так. 

 

Омельченко Т.П.:  

А «Житлосервіс» як? 

 

Семеніхін А.Ю.:  

А «Житлосервіс» каже, що їм не потрібно. Він нічого не робить. 

Директору «Житлосервісу» я казав про цей кредит овердрафт.  

 

Кошевецька В.П.:  

У нього є кредит на 35 тис.грн. без погодження. 
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Семеніхін А.Ю.:  

А він про це знає? Бо він мені казав, що в нього немає. 

 

Максименко О.М.:  

Я на профільній комісії розповідав, що це за кредит. Я коли працював в 

м.Суми, то у мене був овердрафт 100 тис.грн. Цей кредит я можу брати, можу 

не брати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015                         

(6 скликання 64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків та 

зборів». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович,  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Ми приводимо у відповідність рішення міської ради до Податкового 

кодексу і деяких законодавчих актів. Дане питання розглядалося на засіданні 

профільної комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень, пропозицій не 

надходило, прошу підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, на загальних 

зборах, зауваження були, але я думаю, що всі дійшли до згоди по пункту - 

нерухомому і рухомому майну по збільшенню податку, решта все зроблено 

відповідно до чинного законодавства, висновок комісії – винести на розгляд 

сесії. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Сахно О.О.: 

Ми вчора прохали розшифрувати цей проект рішення, нам ніхто нічого 

не надав, ми не знаємо про що тут йде мова, в пунктах, підпунктах. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

До кого Ви зверталися? 

 

Сахно О.О.: 

До Валентини Павлівни. 

 

Кошевецька В.П.: 

На загальних зборах ми з вами погодили, що ми Положення вам 

надішлемо на електронні адреси. Оргвідділ це зробив. 

 

Кирій О.В.: 

Вчора ми збиралися депутатами і Вас Валентина Павлівна чекали, і з 

якихось технічних причин Ви до нас не прийшли. Як раз у нас запитання 

було по цьому рішенню. Виникло питань дуже багато. Те, що стосується 

державних змін, це зрозуміло, але багато є питань, що стосуються наших 

жителів, платників податків і те, що розповсюджується на наших 

підприємців малого та середнього бізнесу. Тому, перша частина рішення, 

щоб внести зміни до рішення міської ради від 24.06, потребує 

доопрацювання. До додатку 2 питань немає.  

 

Демеха Н.І.: 

Це ви відмовляєтеся з 0,25 підняти до 1%. В інших містах з 2015 року 

був 1%. 

 

Степанченко І.О.: 

Я можу сказати по інших містах. В Шостці це 2%, в Лебедині 1,5%, в 

Ромнах 1%.  

 

Кирій О.В.: 

Ні, можливо ми б платили і на 3% і на 5%, можливо, але на цей час 

виникли питання, буквально вчора, ми не розуміємо. Я не можу голосувати 

за те, що я не розумію. Тому потрібно доопрацьовувати. 

 

Кошевецька В.П.: 

Коли ми розглядали це рішення на загальних зборах депутатів, я 

звертала вашу увагу, що даний проект рішення вносить зміни формальні, в 

приведення у відповідність зміни в законодавстві до того Положення, яке у 

нас діяло. Єдиний пункт, я назвала цей пункт 1.2.4., який виноситься на наш 
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розгляд. Я тоді пояснила, що це збільшення податку 0,25 на нерухомість, той 

який сплачували в 2015 році і зміни в законодавстві передбачають, раніше 

граничний відсоток був 2%, зараз законодавець його збільшив до 3% на 

розгляд органів місцевого самоврядування. Я наголосила на тому, що цей 

пункт 1%, ви нічого не сказали, погодилися з усім. Це додатково дасть 

надходжень до міського бюджету 2,9 млн.грн. 

 

Багрянцева О.Ю.: 

Олександр Олександрович! Роз’яснення у Вас лежало на столі, його 

надали сьогодні на сесії, подивіться уважно і зверніть увагу на цей листок – 

прогнозний розрахунок очікуваних надходжень до міського бюджету за 2016 

рік. У всіх лежать на столах.  

 

Кошевецька В.П.: 

Тобто ми повинні розуміти, що якщо буде 1%, то це призведе до 

збільшення надходжень до міського бюджету. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Дійсно, у нас ця ставка найменша в області 0,25, до 1% 

нам все одно прийдеться підняти. 

Зрозумійте. Ми і так вже сьогодні багато чого «зарубали» і «зарізали». 

Якщо ми зараз не дамо додатково цих 2,9 млн.грн. коштів в бюджет, то тоді, 

що нам робити? Я не знаю, що мені завтра казати на обласній сесії.  

 

Кирій О.В.: 

Давайте голосувати і я проголосую, але вчора була така розмова. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство! Зрозумійте. Я сам особисто проти підняття будь-яких 

податків. Але у зв’язку з тим, що є така необхідність для нашого бюджету, у 

зв’язку з тим, що ви самі бачите, що відбувається, доводиться це робити, у 

нас найменший податок.  

 

Льовшин Н.О.: 

Відбувається наступне. Зараз ми все красиво говоримо, що нам 

потрібно подумати, що робити, де нам взяти кошти на ПТУ, ми поїдемо в 

область з протягнутою рукою по ПТУ, ми рано чи пізно поїдемо в область з 

протягнутою рукою за харчуванням, за трамвай ми також поїдемо в область, 

а у нас спитають, що ви в Конотопі зробили, щоб покращити бюджет? 

Сьогодні ми вже не проголосували за земельний податок. Добре. Немає 

згоди, ми будемо говорити про це ще півроку. Сьогодні ми зараз не 

проголосуємо за  податок на нерухоме майно і ще ми поїдемо. І хто нас буде 

слухати в області? 
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Кирій О.В.: 

Я погоджуюся з тим, що каже Наталя, я особисто також не маю 

морального права не піти на це, тому що ми дійсно десь знизили, я 

проголосую в даному випадку за, тому що сам підприємець, сам маю 

нерухомість, будемо робити і дивитись, що буде далі. Але нас виходять 

суперечності, яких не повинно бути. Профільна комісія це рішення узгодила, 

були депутати, ні в кого не було зауважень, але вчора вони виникли.  

 

Льовшин Н.О.: 

Питання були, тому були заплановані консультації з податковою, вони 

відбулися у вівторок і були погодження на які я запрошувала представників 

бюджетної комісії, транспортної комісії, всі слухали. У вівторок всі були 

згодні, у понеділок всі були згодні, а в четвер виникають якісь питання. Які? 

Чому вони тільки в четвер виникають?  

 

Кошевецька В.П.: 

Це питання стоїть на рівні області дуже гостро і всі бюджети зараз його 

розглядають. Є у нас 3 звернення, які в останні дні прийшли. Перший лист 

від податкової, які прохають нас, щоб ми це переглянули. Є інший лист від 

обласної ради. По земельному податку звернень не було і я вам про це не 

говорила, а по нерухомому майну на рівні області це питання стоїть. 

Представник податкової говорив, що навіть сільські ради підвищили цей 

податок.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Перед тим, як поставити це питання на голосування я закликаю вас 

підтримати, закликаю фракцію «Батьківщина» підтримати. Ви свою 

принципову позицію по цьому питанню утримайте, ви зараз робите шкоду 

міському бюджету, ви не робите добро підприємцям, великого, але зараз 

робити шкоду бюджету.   

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    21. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    15.  

Рішення не прийнято.  

 

Виникла сварка між депутатами Омельченком Т.П. та  

Максименком О.М. 
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В залі депутатів 21 (покинули залу Бібик В.В., Огрохін І.М., Гужва 

С.В., Омельченко Т.П., Бейгул І.С., Гричановський А.М. ) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство в залі 19 депутатів, більшість є. Дане питання голосуємо 

повторно чи на наступну сесію? 

 

Яременко Н.А.: 

Рішення не можна на наступну сесію виносити. На наступну сесію це 

буде рішення, яке буде регуляторним актом. Воно вже не буде діяти в цьому 

році. 

 

Степанченко І.О.: 

Я взагалі не розумію чому депутатський корпус не проголосував, 

оскільки це є просто узгодження нормативної документації з вище стоячими 

актами.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Добре. Давайте хоча б затвердимо ті регуляторні акти, які нам 

«спустив» Київ. Це потрібно зробити однозначно в будь-якому випадку.  

 

Степанченко І.О.: 

Всі крім п.1.2.4. 

 

В залі депутатів 19 (покинули залу Завгородній С.І. та Сахно О.О., 

члени секретаріату та редакційної комісії) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство, кворум є. Ставлю на голосування питання повернення до 

цього рішення, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб виключити з рішення п.1.2.4 про 0,25%, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20.  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20.  
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Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 (6 скликання 

3 сесія) «Про затвердження порядку і нормативу відрахування комунальними 

підприємствами до загального фонду міського бюджету частини чистого 

прибутку (доходу)». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Рішення має чисто технічний характер, приводимо у відповідність, 

нічого нового не вписуємо, нічого нового не вписуємо. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Питання стоїть так само – приведення місцевої норми права у 

відповідність до чинного законодавства України. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

26.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 
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Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

До уваги звіт про виконання бюджету за 2015 рік. 

   

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

27.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Ми приводимо наш бюджет у відповідність до Бюджетного кодексу, 

Законів України та виконуємо показники розподілу субвенції з обласного 

бюджету. Але є одна поправка, відкрийте 174 сторінку, пункт 2. Там 

Липоводилинський район перераховує нам 10 тис.грн., але ще потрібно 

дописати, що Роменський район в сумі 20,0 тис. грн. направляє на 

рятувально-водолазну службу.  

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Питання розглядалося, пропозиція комісії – винести на розгляд сесії. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

28.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 

2016 рік» (7 скликання 3 сесія). 

 

ДОПОВІДАВ: 

Степанченко Ігор Олегович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

На основі внесених змін до міського бюджету вносяться відповідні 

зміни і до Програми соціально-економічного розвитку.  

   

Семеніхін А.Ю.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин Н.О.: 

 Питання похідне від попереднього, пропозиція комісії підтримати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 

  

Тягній С.М.: 

Задав питання щодо додатку 1 «Перелік об’єктів, видатки на які у 

2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку» 

 

Гапєєва Л.А.: 

Додаток 1 – це бюджет розвитку, 122596 грн. по дошкільним закладам 

освіти – це підтвердження залишку по НЕФКО. 

 

Кирій О.В.: 

По НЕФКО програма діє? 
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Гапєєва Л.А.: 

Діє. Це перехідний залишок з минулого року, що не освоєний  

затверджується в цьому році. 

Додаток 2 змінюється тільки в частині Програми розвитку міського 

електротранспорту, додали електроенергію – 465 тис.грн. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    20. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

29.СЛУХАЛИ: 

Про скасування рішення міської ради від 01.12.2015 «Про 

перейменування вулиць. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Останнє рішення на сьогодні – це рішення, яке пропонував Омельченко 

Тарас Павлович «Про скасування рішення міської ради від 01.12.2015 «Про 

перейменування вулиць».  

 

Депутатів в залі 17 (покинули залу Позовний О.М. та Юрченко О.В.) 

 

Кирій О.В.: 

Артем Юрійович! У мене є пропозиція розглянути даний проект ще раз 

в комісіях. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я вважаю, що це рішення треба зняти, бо він сам виніс рішення і сам 

пішов. 

 

Кирій О.В.: 

Ні. Артем Юрійович! Давайте віднесемося з повагою до людей, які 

пішли, вони депутати, давайте це перенесемо, нехай ще раз розглянуть 

профільні комісії. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

На наступну сесію.  

 

Льовшин Н.О.: 

Питання до оргвідділу. Ми затвердили порядок денний. Ми маємо право 

переносити? 
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Яременко Н.А.: 

У нас немає кворуму, зараз в залі менше 19 депутатів. Надалі сесія не є 

правомочною. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

 Товариство! Це було спеціально зроблено фракцією блоку Петра 

Порошенка і Народною партією.  

 

Кирій О.В.: 

Питання до юристів та оргвідділу. Якщо у нас немає кворуму, що робити 

з цим питанням? 

 

Яременко Н.А.: 

Сесія вважається надалі неправомочною. 

 

Кирій О.В.: 

Тоді ми це питання взагалі не розглядаємо? Закриваємо сесію і все? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

 Товариство! У зв’язку з тим, що відсутній кворум, сесія оголошується 

закритою.  

 

 (виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


