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Дата та час проведення сесії –  

 28 липня 2016 року; 10.00 

 29 липня 2016 року; 15.00 

 

Місце проведення сесії –  

великий зал засідань міської ради 

 
 
 
 

ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

№ Назва прийнятого рішення Стор. 

1.  Протокол п’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання  

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

 



документацією 

4.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

5.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі 

 

6.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, 

скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 

7.  Про продаж у власність земельної ділянки  

8.  Про надання в суборенду земельної ділянки  

9.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

 

10.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп гуртожитку по вул. Братів Лузанів, 49 

 

11.  Про продовження терміну дії договору позички (безоплатного 

користування) майна 

 

12.  Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди 

нежитлового приміщення 

 

13.  Про укладення договору позички (безоплатного користування) 

майна 

 

14.  Про укладення договору позички (безоплатного користування) 

майна з релігійною громадою 

 

15.  Про передачу майна у державну власність  

16.  Про включення майна, що рішенням Конотопського 

міськрайонного суду визнано безхазяйним, до переліку об’єктів, 

що підлягають продажу 

 

17.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп скульптури Казимира Малевича 

 

18.  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп 

нежитлової будівлі по вул. Деповській,84 

 

19.  Про внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту на 2007-2017 роки 

 

20.  Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» в новій редакції 

 

21.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки  

 

22.  Про надання матеріальної допомоги  

23.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті 

Конотоп на 2014-2016 роки 

 

24.  Про план роботи міської ради на серпень-грудень 2016 року  

25.  Про затвердження Програми розвитку комунального 

підприємства «Технологічна харчова лабораторія» на 2016 рік 

 



26.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

півріччя 2016 року 

 

27.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік  

28.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2015-2016 роки 

 

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

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

 

30.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства Виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки 

 

31.  Про внесення змін до складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 

 

32.  Про Комплексну міську програму захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки 

 

33.  Про затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції 

 

34.  Про внесення змін до Комплексної міської програми 

“Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія) 

 

35.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

міських, обласних фізкультурно-спортивних заходів та 

спортивних закладів на 2015-2016 роки 

 

36.  Про погодження інвестиційної програми КП «Теплогарант» 

м.Конотоп Сумської області на 2016 рік 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 15 сесія міської ради 

 

м.Конотоп 



від   28.07.2016 10:00    

  29.07.2016 15:00 

 

28.07.2016: 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії  

депутати :                       (список додається) 

Запрошені:             (список додається) 

 

29.08.2016 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії  

депутати :                       (список додається) 

Запрошені:             (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Прошу вас зареєструватися в електронній системі 

голосуванні ВІЧЕ, вставивши електронну картку в пульт для 

голосування. 
 Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Із 36 депутатів присутні 28. Сесія є правомочною. 

Відразу хочу сказати, що Талала С.М. відсутній з поважної 

причини, він знаходиться в прифронтовій зоні, є радником 

голови військово-цивільної адміністрації Луганської області і 

курує Станичний луганський район. 

Товариство! Сесія є повноважною. Є пропозиція розпочати 

роботу 15 сесії. Прошу голосувати за те, щоб 15 сесію розпочати 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується відкритою. 

 Виконується Державний Гімн України 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку 

денного хочу представити проект реконструкції кінотеатру 

"Мир". Прошу переглянути матеріали, які підготувала проектна 

організація "Науково-дослідний проектний інститут 

Східбудпроект" м.Харків. Буде презентовано три варіанти 

реконструкції будівлі та пропозицій щодо впорядкування 

прилеглої території. Ці проекти були попередньо розглянуті на 

спільній нараді за участю міських архітекторів, інженерів та 

представників спеціалізованих служб міста, якими обрано було 

варіант №3, який і передбачає комплексну прибудову до 

існуючої будівлі, яка дозволить суттєво збільшити розмір зали 

сцени та  допоміжних приміщень. В залі є присутні 

представники проектної організації. До слова запрошую пана 



Хесіна Вадима Олександровича, головного архітектора 

Інституту Східбудпроект м.Харків. 
 

№ з/ч Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.10  Реконструкція кінотеатру «Мир»   

 0.1  Обрання редакційної комісії   

 0.2  Доповнити порядок денний питанням «Про внесення змін до складу 

виконавчого комітету Конотопської міської ради»   

 0.3  Доповнити порядок денний питанням «Про Комплексну міську програму 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки» 

 0.4  Доповнити порядок денний питанням «Про внесення змін до Комплексної 

міської програми «Правопорядок на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)» 

 0.5  Доповнити порядок денний питанням «Про затвердження Положення про 

відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області у 

новій редакції»   

 0.6  Доповнити порядок денний питанням «Про погодження інвестиційної 

програми КП "Теплогарант" м.Конотоп Сумської області на 2016 рік»   

 0.7  Доповнити порядок денний питанням «Про внесення змін до міської 

комплексної Програми підтримки міських, обласних фізкультурно-спортивних 

заходів та спортивних закладів на 2015-2016 роки»   

 0.8  Депутатський запит депутата міської ради Пащенко І.О.   

 0.9  Депутатський запит Ульянченко О.Ф.   

 0.11  Порядок денний в цілому   

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 4  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 5  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок   

 6  Про продаж у власність земельної ділянки   

 7  Про надання в суборенду земельної ділянки   

 8  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги   

 9  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

гуртожитку по вул. Братів Лузанів, 49   

 10  Про продовження терміну дії договору позички (безоплатного користування) 

майна   



 11  Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення   

 12  Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна   

 13  Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна з 

релігійною громадою   

 14  Про передачу майна у державну власність   

 15  Про включення майна, що рішенням Конотопського міськрайонного суду 

визнано безхазяйним, до переліку об’єктів, що підлягають продажу   

 16  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

скульптури Казимира Малевича   

 17  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлової 

будівлі по вул. Деповській,84   

 26  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 2007-

2017 роки   

 27  Про затвердження статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» в новій редакції   

 18  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки   

 19  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 2014-

2016 роки   

 20  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення на 

2013-2016 роки   

 21  Про надання матеріальної допомоги   

 19  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 2014-

2016 роки   

 22  Про план роботи міської ради на серпень-грудень 2016 року   

 23  Про затвердження комплексної Програми підвищення енергоефективності у 

м.Конотоп на 2016-2018 роки   

 24  Про затвердження проектів документів для погодження Міністерством 

фінансів України обсягу та умов надання місцевої гарантії   

 25  Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства 

«Технологічна харчова лабораторія» на 2016 рік   

 28  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 

року   

 29  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік   

 18  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2015-2016 роки   

 30  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2016 рік» (7 

скликання 3 сесія)   

 31  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2016-

2017 роки   



 32  Про підтримку участі КП ВУВКГ у проекті «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України» та надання дозволу   

 33  Про внесення змін до складу виконавчого комітету Конотопської міської ради   

 34  Про Комплексну міську програму захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та забезпечення 

пожежної безпеки на 2016-2021 роки 

 36  Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської 

міської ради Сумської області у новій редакції   

 35  Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-

2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 

сесія)   

 37  Про погодження інвестиційної програми КП «Теплогарант» м.Конотоп 

Сумської області на 2016 рік   

 38  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки міських, 

обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних закладів на 2015-

2016 роки   

 37  Про погодження інвестиційної програми КП «Теплогарант» м.Конотоп 

Сумської області на 2016 рік   

 39  Про звернення до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій 

Верховної Ради України щодо зменшення тарифів на комунальні послуги   

 40  Про неконституційність та несправедливість підняття величини тарифів на 

комунальні послуги для населення без підвищення розміру мінімальної 

заробітної плати та пенсії 

 41 Різне 

 

0.10.Реконструкція кінотеатру "Мир". 

Хесін  

Вадим Олександрович 

Презентував депутатам та присутнім в залі проект 

реконструкції кінотеатру "Мир". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Подякував Хесіну В.О. за презентацію проекту. 

0.1.Обрання редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Продовжуємо сесію. Є пропозиція обрати 2 депутатів до складу 

редакційної комісії. По кількісному складу заперечень немає? 

Немає.  

Персонально:  

Романенко Наталію Андріївну та Ульянченко Оксану 

Федорівну.  

Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб запропоновані 

кандидатури обрати до складу редакційної комісії, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання редакційної комісії. 

Семеніхін  До складу редакційної комісії обрано депутатів: Романенко 



Артем Юрійович 

 

Наталію Андріївну та Ульянченко Оксану Федорівну. Прошу 

депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти місця і 

визначитися з головою редакційної комісії.  

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного 15 сесії. Пропозиції щодо порядку, регламенту, 

проекти рішень вам роздані. 

0.2.Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до складу виконавчого 

комітету Конотопської міської ради". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

внесення змін до складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради".  

Хто за те, щоб включити до порядку денного п'ятнадцятої сесії 

дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Питання включено до порядку денного. 

0.3.Доповнити порядок денний питанням "Про Комплексну міську програму захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

Комплексну міську програму захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного п'ятнадцятої сесії 

дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Питання включено до порядку денного. 

0.4.Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до Комплексної міської 

програми "Правопорядок на 2016-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 

31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

внесення змін до Комплексної міської програми "Правопорядок 

на 2016-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 

31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного п'ятнадцятої сесії 

дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Питання включено до порядку денного. 



0.5.Доповнити порядок денний питанням "Про затвердження Положення про відділ 

комунального майна Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції ", 

затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного п'ятнадцятої сесії 

дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Питання включено до порядку денного. 

0.6.Доповнити порядок денний питанням "Про погодження інвестиційної програми КП 

"Теплогарант" м.Конотоп Сумської області на 2016 рік ". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Є також пропозиція доповнити порядок денний 

питанням "Про погодження інвестиційної програми КП 

"Теплогарант" м.Конотоп Сумської області на 2016 рік". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного п'ятнадцятої сесії 

дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Питання включено до порядку денного. 

0.7.Доповнити порядок денний питанням "Про внесення змін до міської комплексної 

Програми підтримки міських, обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних 

закладів на 2015-2016 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

міських, обласних фізкультурно-спортивних заходів та 

спортивних закладів на 2015-2016 роки". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного п'ятнадцятої сесії 

дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

питання включено до порядку денного. 

0.8.Депутатський запит депутата міської ради Пащенко Інни Олексіївни. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також до сесії надійшов депутатський запит депутата міської 

ради Пащенко Інни Олексіївни.  

Слово для оголошення запиту надається Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Зачитала запит щодо підтримки звернення до Голови Верховної 

Ради України та голів депутатських фракцій ВРУ щодо 

зменшення тарифів на комунальні послуги (додається). 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово Дубовик Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Повідомила, що ухвали міська рада не приймає, а приймає 

рішення або звернення і запропонувала прийняти лист або 

звернення, а не рішення. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 

Погодився із Дубовик Л.І. Повідомив, що депутатський запит 

до Верховної Ради не може бути, а може бути заява, яка 

повинна бути включена до порядку денного.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зараз включаємо до порядку денного звернення до Верховної 

Ради України? Правильно? 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ. Зараз голосуємо за запит, а потім голосуємо за те, 

щоб включити його до порядку денного? Чи як? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Запит включається до порядку денного автоматично, але  

підтриманий цей запит чи ні, для того, щоб відправити його в 

подальшу роботу, голосується радою. Він вже включений до 

порядку денного. Інна Олексіївна хоче, щоб рада прийняла 

рішення, проект якого ми зараз роздамо депутатам, яким 

затвердила звернення до ВРУ щодо недопущення підвищення 

тарифів. Вона зараз звертається з депутатським запитом до 

міської ради підтримати звернення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Він включається автоматично до порядку денного, 

коли підтримуємо запит.  

Товариство! Ставлю на голосування запит депутата міської 

ради Пащенко І.О., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Пащенко Інни 

Олексіївни. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступний запит. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Зачитала запит щодо підтримання звернення до Президента 

України та Верховної Ради України щодо недопущення 

проведення виборів на окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей, а також щодо внесення змін до 

Конституції України (запит додається). 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Повідомила, що під даними зверненнями за тиждень 

підписалося більше 5 тис. мешканців міста. Попрохала 

депутатів підтримати дане звернення. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Шановні депутати! Прошу звернути увагу на те, що ми 

звертаємося до Президента України про те, щоб ВРУ не 

прийняла відповідні рішення і закони. Президент законодавчо, 

по Конституції не має права впливати на те, що приймає ВРУ. 



Або щось потрібно виправляти, або в такому вигляді ми не 

можемо таке прийняти.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Справа в тому, що Президент не має права впливати, але 

висловити думку з того чи іншого питання він має право, в 

тому числі через свого постійного представника у ВРУ, саме 

про це мова і йде. Мова не йде, щоб він приймав рішення за 

ВРУ чи впливав, а щоб висловив свою думку. Я так зрозумів. 

Товариство! Ставлю на голосування запит депутата міської 

ради Пащенко І.О., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Пащенко І.О. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування, щоб включити ці два 

проекти рішення до порядку денного, які зачитала Пащенко 

І.О., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включити проекти рішень до порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Провів тестове голосування, бо деякі депутати не голосують. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Після тестового голосування нагадав, що депутати згідно 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" 

зобов’язані брати участь у роботі сесії. Попрохав депутатів 

голосувати «За», «Проти» чи «Утриматись». 

0.9.Депутатський запит Ульянченко О.Ф. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також до сесії надійшов депутатський запит депутата міської 

ради Ульянченко Оксани Федорівни. 

Слово для оголошення запиту надається Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Зачитала запит щодо підтримання клопотання громадської 

організації "Правий сектор" про надання статусу учасників 

бойових дій в АТО для воїнів-добровольців міста Конотоп та 

звернутися до обласної ради (додається).  

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Ми, як депутати, маємо прийняти те, що учасники бойових дій, 

які були добровольцями, щоб їм надали статус учасників 

бойових дій. Ми цього зробити не можемо, але ми маємо 

підтримати це. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Цей запит - це є звернення до обласної ради. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Можна, щоб спеціалісти управління соціального захисту 

пояснили, як це відбувається законно або юрист? 

Розанова 

Оксана Михайлівна 

Це суто політичне звернення. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто це моральна підтримка. Я надаю слово представнику 

Правого сектору. 

Горлач Євген (заступник 

керівника обласної 

організації Правий сектор) 

Шановні депутати! Дане звернення зараз приймається всіма 

міськрадами, обласними радами. Питання в тому, чому в районі 

учасники бойових дій, які воювали в різних добровольчих 

батальйонах, визнають учасниками бойових дій і є певні 

соціальні гарантії, а чому Конотопська міська рада не може 

прийняти таке звернення до обласнеорї ради і до ВРУ? Мені 

повідомили, що до облдасної ради також було таке звернення, а 

з причини, що не відбулася сесія, то воно і не розглянуто. 

Тобто це моральна підтримка бійців. Чому міська рада рік тому 

прийняла звернення до Сумської обласної ради, що Росія є 

країною-агресором, а зараз ми будемо вирішувати якісь 

нюанси, чи праві чи не праві. Праві ті, хто там загинув і 

воював, а не праві будете ви.   

Розанова 

Оксана Михайлівна  

Є законодавчо визначений порядок надання статусу учасників 

бойових дій і учасники добровольчих формувань мають право 

отримати статус учасників бойових дій у разі, якщо 

добровольчий батальйон був офіційно зареєстрований і 

знаходився у складі або Міністерства внутрішніх справ, або 

Нацгвардії, або в інших державних структурах, об’єднаннях. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я скажу так шановні депутати і присутні, що цей закон не є 

досконалим і зараз йде мова про те, щоб вдосконалити ту 

статтю Закону України "Про соціальний захист 

військовослужбовців та членів їх сімей", щоб в майбутньому не 

вийшло так, що хтось приймав участь у війні у складі 

добровольчих батальйонів і не зміг отримати пільги або його 

сім’я. Все повинно бути по моралі і по совісті. 

Ставлю на голосування запит депутата міської ради 

Ульянченко О.Ф., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Ульянченко О.Ф. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановний Артем Юрійович! На 14 сесії 2016 року ми 

прийняли рішення "Про внесення змін до Регламенту 

Конотопської міської ради 7 скликання". Рішення було 

підписано Вами під час проведення пленарного засідання. 

Також воно було прийнято з урахуванням моєї поправки: 

"Поповнити текст рішення пунктом 3 наступного змісту 

"Доручити секретарю міської ради, сектору юридичної роботи 

та відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

проаналізувати Регламент роботи Конотопської міської ради 7 

скликання щодо відповідності діючому законодавству України 

та подати на наступну чергову сесію проект змін до Регламенту 



Конотопської міської ради 7 скликання". Чергове засідання у 

нас сьогодні 28 липня 2016 року. Нажаль, у порядку денному 

проект рішення "Про внесення змін до Регламенту 

Конотопської міської ради 7 скликання" відсутній. Тобто 

посадовими особами місцевого самоврядування не 

виконуються рішення ради, яке одночасно є і дорученням ради. 

Згідно статті 23 Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", особи, винні у порушенні 

законодавства про службу в органах місцевого самоврядування 

притягаються до цивільної, адміністративної або кримінальної 

відповідальності згідно із законом. Хочу повідомити, що на 

протязі останніх місяців депутати вже неодноразово зверталися 

щодо невідповідності окремих статей Регламенту Конотопської 

міської ради 7 скликання чинному законодавству України, що 

призводить до неефективної роботи міської ради, неякісної 

підготовки проектів рішень та інших документів, які необхідні 

для роботи ради та затягує проведення засідань ради та її 

постійних комісій. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Питання буде винесено на наступну сесію, бо його потрібно 

опрацювати, а це не один день роботи. Конкретні Ваші 

пропозиції я не отримувала по яким пунктам Ви знайшли 

суперечення. Будь ласка підійдіть в робочому режимі, ми з 

Вами обговоримо і на Регламентній комісії це питання також 

буде обговорено, і на наступну сесію ми його винесемо. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Підтримав Омельченка Т.П. та наголосив на тому, що цей 

проект повинен був підготовлений і винесений на розгляд даної 

сесії і звернувся до секретаря міської ради щодо підготовки 

сесійних питань у відповідності до Регламенту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Міський голова розпочав процедуру голосування пропозиції до 

порядку денного п'ятнадцятої сесії в цілому, але електронна 

система голосування на екрані висвітила, що голосується 

депутатський запит Ульянченко О.Ф. У зв’язку з цим депутати 

не голосували і міський голова оголосив голосування за 

затвердження порядку денного заново. 

0.11.Порядок денний в цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

п'ятнадцятої сесії в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Порядок денний в цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Хочу заявити, що у наступному голосування я 

особисто приймати участь не буду, тому що там є конфлікт 

інтересів. 
 



1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Вказаним документом надаються дозволи на розроблення 

земельної документації підприємствам, суб’єктам 

підприємницької діяльності, громадянам. Даний проект 

рішення розглянуто на засіданнях постійних комісій, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, пропоную винести даний проект рішення на 

голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

На профільній комісії у нас були обговорення і були 

заперечення проти пункту 2.3.4 - це створення скверу на місці, 

де згорів зруйнований будинок біля ЕКО - маркету. Більшістю, 

4 чоловіки, підтримали облаштування скверу і вважаю, що за 

це потрібно проголосувати, тому що відпадає питання про 

організацію там мафів, тому що в схему цього скверу входить 

вся та територія. По друге. Якщо ми зараз проголосуємо за 

створення скверу і зробимо межі, то вже ніхто не відхватить 

там кусок землі і вже більше там нічого не буде. По третє. Мені 

телефонували не один раз і сказали, що там порушене 

кримінальне провадження. Вважаю, що це ніяким чином не 

впливає ні на що. Чому? Тому що ця земельна ділянка 

належить виключно громаді міста, жодного дня не було 

укладено жодного договору, ні оренди, відсутні права власності 

у власника колишнього зруйнованого будинку. Тому вважаю, 

що у них прав на цю земельну ділянку немає, вона вільна. Ми 

не заперечуємо, нехай розслідується, є факт підпалу, нехай 

розслідується, встановлюють винних, нехай відшкодовують, 

але земельна ділянка належить виключно громаді і вважаю 

треба облаштувати там сквер. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Від себе додам, що все, що сказала пані Люба - це 

стовідсоткова правда. Так сталося, що та будівля, той нарив на 

обличчі нашого міста, він сам по собі зник, там постійно 

знаходилися наркомани і видно, коли готували чергову порцію 

наркотиків, хата і зайнялася. Майно, яке належить власнику, 

воно було все вивезене на територію комунального 

підприємства, тобто залишки, рештки того будинку. Це ЖЕК 

"Житлосервіс", там воно і зараз зберігається. Тобто власник 

може звернутися в будь-який час і забрати залишки свого 

майна. Ніхто нічого не забирав, а земля дійсно наша, міська. 

Хочу також повідомити громадськість та депутатів міської 



ради, що за моїм підписом були розіслані практично по всій 

Україні листи до авіапідприємств, до аеродромів, де 

знаходяться на зберіганні літаки і з проханням передати на 

зберігання, або можливо інший варіант, літак за розмірами не 

менше ніж ТУ-134 для того, щоб встановити його на тому 

місці, де згорів будинок і зробити там, як у нас було у 1980-х на 

початку 1990-х років, кінотеатр для дітей. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 

Артем Юрійович! Що за кримінальне провадження? Можливо 

необхідно заслухати прокурора? Чи є у нас представники 

прокуратури? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику прокуратури. 

Наталич 

Андрій Андрійович 

 

Дійсно, розпочато кримінальне провадження і розслідується 

Конотопським відділом поліції за умисний підпал чужого 

майна. Досудове розслідування триває на даний час. Можу 

сказати, що той будинок належав юридичній особі. Цією 

особою щомісячно сплачувався земельний податок вчасно, є 

квитанції. Тому я вважаю, що буде передчасно прийняття будь-

якого рішення по даній земельній ділянці до закінчення 

досудового розслідування по даному кримінальному 

провадженню. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Я зараз говорю як юрист. Податок сплачується особою в тому 

випадку, якщо вона є власником земельної ділянки. Зараз 

сплачувався податок лише для того, щоб не платити орендну 

плату, яку вони мали, зобов’язані були платити, укласти 

договір, а це разів у 5 більше. Тому вони таким чином 

ухилялися від плати належної суми і платили податок. Хоча 

вони на це права не мали. По закону вони мали платити 

орендну плату і укласти договір, бо права власності у них не 

має.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я прошу прокурора це взяти до відома і вжити відповідних 

заходів прокурорського реагування. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Це трішки не так. Згідно Земельного Кодексу і Податкового 

Кодексу плата за землю збирається власниками у вигляді 

податку. Проте, якщо немає землевпорядної документації, то 

сплачується земельний податок до моменту укладення 

договору оренди. Як показує практика, землевпорядна 

документація може виготовлятися і три місяці, а в деяких 

випадках буває, що затягується на десятки років. Тому 

платники повинні сплачувати до моменту укладення договору 

податок і це є повністю на законних підставах.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я вибачаюсь, але 15 років, щоб виготовити землевпорядну 

документацію,  достатньо. І може б Ви їм ще й 20 дали? Немає 



 договору! А якби був би на сьогоднішній день договір, немає 

питань. Якби він був зареєстрований, як того вимагає закон, 

немає питань. І зараз би ми чекали і в законному полі 

вирішували. Це наша зараз по закону земля, громади Конотопа 

і не зрозуміло чиї Ви зараз інтереси переслідуєте громади чи 

якоїсь приватної особи. Чому вони не платили так як треба? 

Чому вони свої права законно не захистили? Вони в цьому 

винні, що не перестрахувались. Тепер це їхня проблема, а не 

наша 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

Ми почули думку прокурора, почули думку депутатів, хотілося 

б почути думку юриста міської ради і відповідного заступника, 

бо депутати розгубилися. Що робити?  

Самусь  

Анна Іванівна 

 

Дійсно, рішення міської ради, саме цей пункт, підготовлений 

враховуючи вимоги чинного законодавства. Так, як вже 

зауважила Любов Іванівна, податок платиться власниками 

майна. На даний момент немає у нас ні державного акту, ніяких 

підтверджуючих документів, що ця земельна ділянка 

знаходиться у власності, тобто немає ніяких підстав платити 

податок. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Повідомив, що в залі є представник органу, який відповідає за 

податки і який може сказати за податки. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Шановні депутати! Я прошу підтримати дане рішення, тому що 

коли на протязі 10 років ми зверталися безпосередньо, коли я 

працювала в загальному відділі, щоб він привів до ладу 

будівлю, силами міської ради вона підтримувалася в 

належному стані, там здійснювався покіс трави, прибирали 

сміття, бо де занедбана будівля люди зносять туди сміття. Все 

вичищалося, все підтримувалося в належному порядку, бо це 

центр міста. Власник жодного разу на жоден наш лист взагалі 

не відреагував. Друге, що хочу сказати. Ця земельна ділянка в 

генеральному плані - це зелена зона, тобто це паркова зона. 

Тобто я вас закликаю підтримати цей проект рішення і до речі 

багато людей приходило в міську раду і дякувало, що нарешті 

так сталося і ми там навели порядок.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Я була депутатом, коли був міським головою Огрохін І.М. При 

ньому ми неодноразово писали такі листи, неодноразово ми 

зверталися, я не знаю погодиться він зараз з цим чи ні, але вони 

ігнорували і не хотіли укладати договір. Мені незрозуміло чому 

Тягній С.М. зараз виступає, він тільки півроку, як депутат і 

чому він зараз проти громади. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Так, дійсно, питання виникало по цьому будинку, по цій землі, 

але куди ми поспішаємо? Чому сьогодні приймаємо рішення? 

Яка необхідність у тому, щоб сьогодні терміново приймати це 



рішення? Я пропоную розібратися. Так. Дійсно спірне питання. 

Чудова ідея зробити сквер, поставити літак, це зрозуміло, але є 

закон, щоб завтра ми не писали пояснень, а в межах закону 

діяти. У мене таке прохання до всіх.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

В межах закону було дано роз’яснення юристом міської ради і 

була репліка, рекомендація прокурора.  Якщо подивитися на 

коментар пані Дубовик, на коментар нашого юриста, послухати 

слова прокурора, то стає зрозумілим, ми не судді, але стає 

зрозумілим, що кримінальне провадження відкрите суто за 

знищення майна. Майно зараз знаходиться на зберіганні в 

комунальному підприємстві. Давайте спитаємо у громади. Ви 

хочете, щоб цю землю розібрали чи, щоб там був сквер і стояв 

літак? Що скаже громада?  

(вигуки із залу "сквер").  

Сквер? Правильно? Сквер. Ніяких заправок там не повинно 

бути. Так? Так. Там повинний бути сквер і якщо вдасться, то 

буде літак. Правильно? Правильно. 

(оплески в залі). 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Дав зауваження Дубовик Л.І. щодо толерантного ставлення до 

виступів депутатів. Також наголосив, що Дубовик Л.І., як 

юрист, повинна розуміти про наслідки і, що депутати повинні 

приймати рішення у відповідності до чинного законодавства, а 

на даний час це рішення передчасне.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Попрохала Тягнія С.М. назвати статтю закону, якою він 

керується при висвітленні цього питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Все. Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

2.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

землевпорядна документація, з метою подальшої передачі 

суб’єктам господарювання в оренду чи постійне користування. 

Також хочу звернути вашу увагу на те, що п.8 затверджується 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

парку "Юність". Це перший парк, перша земельна ділянка 

паркової зони, на яку ми оформили землевпорядну 

документацію. Далі будуть тривати роботи і по іншим паркам. 



Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

постійних комісій, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу винести даний проект 

рішення на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної постійної 

комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий профільною комісією, 

просимо винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та пропозиції є? Відсутні.  

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

3.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

землевпорядна документація під присадибними ділянками та 

передається громадянам міста у власність чи оренду. Даний 

проект рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії 

і вирішено було доповнити його п.17 і викласти його в 

наступній редакції: "Затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною 

площею 0,1497 га по вул.1-го Травня, 64..." і так далі, 

депутатам це доповнення ми роздали. Зауважень та пропозицій 

не надходило, пропоную винести даний проект рішення на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик 

Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Даний проект рішення розглянуто профільною комісією, 

озвучене доповнення також розглянуто, ми його обговорювали 

вже і раніше на комісії, на сесії, і просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування доповнення до рішення пунктом 17, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

4.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови.  

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення вилучаються із користування 

земельні ділянки, у зв’язку із продажем об’єктів нерухомості 

майна, поновлюється термін діючих договорів оренди землі. 

Даний проект рішення розглянуто на засіданнях постійних 

комісій, на загальних зборах депутатів, пропозицій та 

зауважень не надходило, пропоную винести даний проект 

рішення на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення розглянутий профільною комісією, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. Ставлю на голосування 

даний проект рішення в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Це робочий проект, там виправляються помилки, які були 

допущені ще в 90-х роках - в адресах, в площах, в прізвищах. 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 

не було, про винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення вивчений профільною комісією, просимо 

винести на розгляд сесії і підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які є зауваження, пропозиції? Немає. Ставлю даний проект 

рішення на голосування в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

6.Про продаж у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення пропонується продати земельну 

ділянку по вулиці Коломійченка, 4, що знаходиться в оренді у 

Аллахвєрдієва для обслуговування магазину. Даний проект 

рішення розглянуто на засіданні постійної комісії, на загальних 

зборах депутатів, пропозицій та зауважень не надходило, 

пропоную винести даний проект рішення на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної комісії 

Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення розглянуто профільною комісією, порушень не 

виявлено, прошу винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є ще зауваження, доповнення? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

7.Про надання в суборенду земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

Даним проектом пропонується передати в суборенду земельну 

ділянку для будівництва автомийки по 4 провулку вулиці 

Успенсько-Троїцької. Даний проект рішення розглянуто на 

засіданнях постійних комісій, на загальних зборах депутатів, 

пропозицій та зауважень не надходило, прошу винести на 

голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик 

Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення розглянуто профільною комісією, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 



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

земельні торги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

З метою наповнення міського бюджету від продажу земельних 

ділянок, також прозорості надання вільних земельних ділянок 

на території міста для комерційного призначення, 

пропонувалося для реалізації на земельних торгах три земельні 

ділянки - це на розі вулиць Генерала Тхора та Колективної, дві 

земельні ділянки по вулиці Миколи Амосова.  За рішенням 

профільних комісій, та було підтримано на загальних 

депутатських зборах, що в пункті 1 потрібно виключити адреси 

2 і 3 - це на вулиці Миколи Амосова. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії Дубовик 

Любов Іванівні. 

Дубовик Любов Іванівна 

 

Проект рішення розглянуто профільною комісією. Так. Дійсно, 

в пункті 1 частини 2 та 3 ми не включали на розгляд сесії, а 

зараз вони практично відпадають, оскільки ми там вже 

запланували сквер, є рішення і вони будуть суперечити цьому 

рішенню. Ось чому я відстоювала цей сквер, бо у нас вже 

паралельно було рішення, щоб дві ділянки землі віддати під 

мафи. Тому прошу мене зрозуміти чому саме за це я боролося. 

Просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування поправку, щоб з пункту 1 виключити 

адреси 2 і 3, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

9.Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

гуртожитку по вул. Братів Лузанів, 49. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

По цьому гуртожитку було багато проблем, люди вже 

намучилися, я пропоную прийняти в комунальну власність 



 даний гуртожиток, його буде обслуговувати КРЕП 

"Центральний" і будемо допомагати людям далі оформлювати 

документи і розбиратися з їхньою документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної постійної 

комісії Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

одноголосно підтримали і прошу всіх депутатів підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

10.Про продовження терміну дії договору позички (безоплатного користування) майна. 

Семеніхін 

Артем Юрійови 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення надається згода громадській 

організації "Правий сектор" на продовження терміну дії 

договору позички майна, яке вони винаймають по вулиці 

Короленка, 37. Даний проект рішення був розглянутий на 

профільних депутатських комісіях, на загальних зборах 

депутатів, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

винести даний проект рішення на голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося на засіданні комісії, підтримано 

одноголосно, але з маленькою поправкою - з обов’язковою 

оплатою ЖКГ послуг. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це зрозуміло. У договорі це прописано. Які ще є зауваження та 

пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

11.Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева Даним проектом рішення надається згода відділу з питань 



Тетяна Григорівна 

 

надзвичайних ситуацій на продовження терміну дії договору  

оренди нежитлового приміщення в стінах міської ради, з метою 

розміщення громадського формування "Конотопська сотня 

Народної самооборони". Даний проект рішення був 

розглянутий на засіданні профільної комісії, виникло питання у 

членів комісії про сплату комунальних послуг. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Це питання також розглядалося на засіданні профільної комісії, 

просимо підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які є зауваження та пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

12.Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови.  

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення надається згода ГО "Товариство 

сприяння ЗСУ та військово-морському флоту "Цивільний 

корпус "Азов" на укладення договору позички приміщення по 

вулиці Рябошапка, 22. Даний проект рішення був розглянутий 

на засіданні профільної комісії, члени комісії внесли поправку, 

щоб надати дане приміщення на 1 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Даний проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

комісії, просимо підтримати з поправкою "терміном на 1 рік". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування поправку, що термін 

оренди не на 3 роки, а на 1 рік, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

13.Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна з релігійною 

громадою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення надається згода релігійній громаді 

Святителя Спиридона єпископа Тримифунтського чудотворця 

Сумської єпархії Української Православної церкви Київського 

патріархату на укладення договору позички будівлі школи, яка 

знаходиться за адресою: вул.Богдана Хмельницького, 77/2 

провулок вул.Богдна Хмельницького, 1, з метою релігійної 

освіти дітей. Даний проект рішення розглянутий на засіданнях 

профільних комісій, на загальних зборах депутатів, прошу 

даний проект рішення винести на голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Комісія розглядала дане питання, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та пропозиції є? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

14.Про передачу майна у державну власність. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення безоплатно із комунальної власності 

територіальної громади передаємо до державної власності 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій основні 

засоби, перелік яких зазначений у рішенні. Ці засоби з 2007 

року перебувають на балансі у нашій рятувальній службі, 

жодного разу вони не використовувалися, вони нові, стоять 

запаковані в коробках, а пожежники звернулися і попрохали 

передати їм в безоплатну власність, бо вони їм вкрай необхідні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко Олександр Питання розглядалося на профільній комісії, було зауваження, 



Михайлович голоси розділилися - 3 за і 2 утримались. Прошу винести на 

розгляд сесії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які є зауваження, пропозиції? Немає. Прошу підтримати. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

15.Про включення майна, що рішенням Конотопського міськрайонного суду визнано 

безхазяйним, до переліку об’єктів, що підлягають продажу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення пропонується включити майно, яке 

судом визнано безхазяйним - це квартира №4 по 

вул.Красногірській, 13. Даний проект рішення обговорювався 

на засіданні профільної комісії, була пропозиція, щоб це майно 

запропонувати учасникам АТО. Хочу зазначити, що у нас є 

таких ще три адреси: вулиці Колісна, Батуринська, Залізнична, 

де майно в набагато кращому стані, яке пропонується 

АТОшникам, а вони від нього відмовляються, бо воно дуже в 

занедбаному стані. А за цією адресою взагалі немає ні підлоги, 

ні стін, які забиті оргалітом. Тому це приміщення надавати 

учасникам АТО недоцільно. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

одноголосно підтримано. 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які є зауваження та пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

16.Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

скульптури Казимира Малевича. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови.  

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Даним проектом рішення в комунальну власність безоплатно 

передається скульптура Казимиру Малевичу вартістю 125 

тис.грн. Даний проект рішення розглядався на засіданні 



профільної комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не було, прошу винести на голосування та 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, був 

присутній представник, який нам розповів і комісія 

одноголосно підтримала це питання, прошу депутатів також 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

17.Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлової будівлі 

по вул. Деповській,84. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 
 
 

Хочу зазначити, що  на депутатських комісіях розглядався цей 

проект рішення, було багато зауважень та пропозицій, але хочу 

звернутися до депутатів, що цей проект рішення ми дещо 

переробили у зв’язку з тим, що стали більш детально 

розбиратися із цим питанням і з’ясувався момент, що у 

жодному із положень самостійних відділів та управлінь немає 

такого пункту, як придбання у власність майна. Тобто 

наступним проектом рішення буде пункт, що відділ 

комунального майна має право придбавати у власність майно і 

відповідно 3 пункт змінився і 4. Відділ коммайна купує його, 

потім передає на баланс УЖКГ для оперативного управління. 

Також наголошую на тому, що цей проект рішення соціально 

важливий, бо квартирна черга у нас з 1973 року, а як ви бачите 

будівництво житла не ведеться, а людям вкрай необхідне 

житло, є пільгові категорії - це сім’ї загиблих учасників АТО, 

самі учасники АТО, молоді спеціалісти освітяни, медики тощо. 

Це планується, що буде 36 квартирний будинок.  
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Додав, що в місті з часів Радянського Союзу не надавалися 

практично квартири пільговим верствам населення. Попрохав 

депутатів підтримати проект рішення.  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Максименку Олександру 



Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Дане питання обговорювалося на засіданні профільної комісії, 

але без змін. Я, як голова комісії, підтримую даний проект 

рішення зі змінами, прошу депутатів також підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Запропонував додати п.5, щоб відповідальність за оперативне 

управління покласти на заступника міського голови Іноземцеву 

Т.Г. та на начальника УЖКГ Конотопської міської ради 

Павлюченка Г.П. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Як була встановлена вартість? Який відсоток завершення 

будівництва? 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

Це балансова вартість на підставі інформаційної довідки з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто за 

нижчою вартістю ми купувати це житло не можемо. Є довідки, 

є декларація про початок виконання будівельних робіт. 

Готовність даного об’єкту 80-85%. Там побудовано три 

поверхи, покрівля, не підведено електро-газо постачання, 

каналізація і не розмежовані квартири. Внутрішні роботи не 

зроблені. 
 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Скільки потрібно грошей, щоб завершити це будівництво? 

 
 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

Загальна вартість по завершенню будівництва буде складати, 

по попереднім підрахункам, 9,9 млн.грн. Якщо, наприклад, 

купувати готовий будинок в центрі міста, то це обійдеться десь 

12 млн.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це наш пілотний проект. Наступного року на розгляд депутатів 

буде винесений пакет рішень, де буде мова вестися про 

капітальне будівництво в місті Конотопі із залученням 

інвестиційних коштів. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

Тобто, зараз депутатам пропонується вкласти 3 млн.224 

тис.грн. на купівлю цього будинку. Загальна вартість робіт для 

завершення, для здачі в експлуатацію близько 10 млн.грн. Коли 

буде завершено об’єкт і хто буде виконавцем? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Орієнтовний термін здачі цього будинку, з урахуванням наших 

бюджетних можливостей, наступний рік. В ідеальному 

варіанті, якщо у нас з’являться кошти, то і до зими. Виконавець 

буде призначений згідно тендеру. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

А чому оформлення за наш рахунок, а не пополам?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що будемо домовлятися. 

Семеніхін  Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування за 



Артем Юрійович основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування поправку. Іноземцева Т.Г. 

зачитайте поправку. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Пункт 3: "Відділу комунального майна Конотопської міської 

ради Сумської області укласти договір купівлі-продажу 

нежитлової будівлі, що розташована за адресою: Сумська 

область, м.Конотоп, вулюДеповська, 84 згідно чинного 

законодавства". 

Пункт 4: "Передати нежитлову будівлю, що розташована за 

адресою: Сумська область, м.Конотоп, вул.Деповська, 84, 

управлінню житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради на праві оперативного управління".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу голосувати за поправку, яку зачитала 

Іноземцева Т.Г., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування поправку, щоб додати 5 пункт: 

відповідальність покласти на заступника міського голови та на 

начальника УЖКГ, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Омельченко Т.П.: Доповнити п.5 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування проект даного рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що на сесії зараз знаходяться 50-70 мешканців 

вулиці Гастелло та провулків. Попрохав депутатів, щоб не 

затримувати присутніх людей на сесії, розглянути 26 та 27 

питання, щоб зняти питання про пасажирські перевезення по 

вулицям Гастелло, Залізничній. 
 

26.Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 2007-2017 

роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова надається Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

Суть рішення полягає в тому, що ми надаємо КП "КТУ" 500 

тис.грн. на придбання автобусів для обслуговування маршруту 

№16. Таке виділення коштів пояснюється тим, що 16 маршрут 

зараз майже не обслуговується, всі перевізники відмовилися від 



його обслуговування. У зв’язку з цим ми пропонуємо виділити 

500 тис.грн. нашому КТУ, щоб воно обслуговувало, так само як 

і 10 маршрут, 16 маршрут. Бо, наприклад, в 10 маршруті ми 

бачимо позитивну тенденцію в тому плані, що зараз вони 

вийшли в невеликий прибуток, а не в мінус, як було раніше. 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної постійної 

комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії. На той 

час у нас не було ще інформації по 10 маршруті і коли 

розглядалося, то було 2 "за" і 4 "утримались".   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Звернувся до депутатів з проханням підтримати питання 16 

маршруту, оскільки там проживає велика кількість людей. 

Також повідомив, що на виконанні знаходяться проекти по 

реконструкції доріг по вулицям Гастелло, Залізничної, 1-й 

провулок Залізничної та Свободи, по яким будуть їздити 

маршрутки та про графік виконання робіт по цим вулицям. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Які будуть придбані автобуси за 500 тис.грн.?  

Степанченко 

Ігор Олегович 

Планується, що це будуть Богдани, які у бувшому 

використанні. 

Назаренко 

Ігор Михайлович 

 

Ми розглядали це питання на комісії і утримались тому, що 

пріоритет по ремонту доріг.., якби там була гарна дорога, то 

там були б і перевізники. Зараз ми вкладаємо гроші в автобуси, 

які у бувшому використанні, запускаємо ці автобуси, а дороги 

немає. Пріоритет у нас - це дороги по яким рухається 

транспорт. Якби ми вирішили цю проблему, то і не потрібно 

було б тратити ці 500 тис.грн., їздив би перевізник. Так 

розподілилася думка комісії. Ми зараз даємо 500 тис.грн., а 

потім даємо кошти на дорогу. Що це виходить? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Єдина вулиця, яка зараз у нас в плані асфальтування, якою не 

рухається громадський транспорт - це вулиця Тургенєва. І 

виключно тільки із-за того, що там планується зараз 

розміщення штабу бригади, виключно тільки із-за цього. Всі 

вулиці, яких зараз проводиться капітальний ремонт їхнього 

покриття - це вулиці, де рухається громадський транспорт. 

Повідомив громаді, що була завершена 3 черга асфальтування 

вулиці Генерала Тхора. Зараз буде асфальтуватися вулиця 

Мічуріна. Була заасфальтована вулиця Успенсько-Троїцька. 

Була заасфальтована вулиця Клубна біля автовокзалу. 

Заасфальтована вулиця Садова, де знаходиться військовий 

комісаріат і навчальний заклад. Також повідомив, що 



орієнтовно від виконання бюджету до кінця року на залишках 

буде знаходитися 8 млн.грн. і на наступній сесії будемо 

знаходити можливість, щоб хоча б до середини вересня 

зробити ділянку дороги по вулиці Гастелло. Вулиці, по яким 

робляться проекти, але там не ходить громадський транспорт, 

стоять на 2 або 3 плані. Щодо автобусів, то зараз стоїть гостра 

соціальна потреба у перевезені мешканців того району і 

вирішити його можна тільки таким шляхом, як закупка 

автобусів, бо перевізники навідріз відмовилися обслуговувати 

16 маршрут. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На яку суму коштів збільшить дотація з нашого місцевого 

бюджету щомісячно КП КТУ на обслуговування і утримання 

цього автотранспорту? 

Степанченко 

Ігор Олегович 

Повідомив, що збільшення не планується, тому що у нас є 

приклад 10 маршруту. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Давайте поговоримо про трамвай. У нас проект рішення "Про 

внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту". 15 лютого 2016 року до міської ради 

надійшов лист від колективу трамвайного управління до 

міського голови та депутатів щодо ситуації на підприємстві. 

Тут 100 підписів.  У мене питання до Вас Артем Юрійович та 

секретаря міської ради. Чому більшість депутатів не отримала 

цього листа і де реальний план розвитку електротранспорту 

трамвайного управління? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я вважаю, Тарас Павлович, що наше з Вами спілкування 

повинно вийти за поле цього або іншого рішення і відпустити 

людей, які тут сидять, "маринуються" добрі 2 години. Тоді Ви 

будете піаритися, задавати питання, якщо треба, робити 

зауваження, а зараз я вважаю, що ми повинні проголосувати за 

це рішення і за друге рішення, і відпустити людей. Згодні зі 

мною громада? 

(вигуки із залу "згодні"). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

 Виступили представники залізничного мікрорайону. які 

повідомили, що у них дороги в дуже поганому стані та 

забажали отримати від голів фракцій, які не голосували за 

проект рішення, щоб надали пояснення. Виступали з даного 

питання: Омельченко Т.П., Семеніхін А.Ю., Масименко О.М., 



Дубовик Л.І., Гапєєва Л.А. 
 

27.Про затвердження статуту комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

Шановні присутні! В Статуті змінюються два моменти. 

Перший - це  суто технічний. В п.1.1 ми додаємо "Податкового 

кодексів України". Також додаємо пункт 5.7 "Комунальному 

підприємству за рахунок вкладу засновника створюється 

статутний капітал, що становить 3 787 138,61 (три мільйони 

сімсот вісімдесят сім тисяч сто тридцять вісім) гривень 61 

копійка". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної постійної 

комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

голосування було таке саме - 2 "за", 4 "утримались". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Оголосив перерву до 13.30.  

Після перерви оголосив, щоб депутати зайняли свої місця і 

провести повторну реєстрацію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зареєструвалося 24 депутати. Пані Сизон не встигла 

зареєструватися. Прошу повторно провести реєстрацію. Після 

повторної реєстрації зареєструвалося 26 депутатів. 
 

18.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства на 2015-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Повідомила, що даним рішенням передбачається 100 тис.грн. 

на ремонт та повірку теплових лічильників та дане питання 

розглядалося на профільній комісії, на загальних зборах 

депутатів, зауважень та пропозицій не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної комісії 

Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Дане питання було розглянуто на засіданні профільної комісії, 

було заслухано начальника УЖКГ і прийшли до висновку, що 

потрібно підтримати даний проект рішення. 

Омельченко  Нажаль УЖКГ  неуважно підійшло, як до відповіді на 



Тарас Павлович депутатський запит, так і до проблеми встановлення 

лічильників тепла. Це не я повинен був давати пропозицію, 

щоб встановили 100% лічильників, а це ваша робота і ваша 

відповідальність. Це також результат відсутності звіту про 

проходження минулого опалювального сезону. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Тарас Павлович! Вам у відповіді вже зазначалося, що цей звіт 

буде заслухано у вересні відповідно до плану роботи. Питання 

розглядалося на засіданні виконкому про минулий 

опалювальний період, наступний у вересні, як і планувалося. 

Зараз ведуться активні роботи, зараз немає про що звітувати. У 

вересні буде остаточна інформація, більш детальна і більш 

розгорнута. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Висловив зауваження, що питання з плану роботи можуть 

переноситися на інший термін тільки в сесійній залі 

депутатами. Підтримав дане рішення і задав питання на які 

будинки в районі "Житломасив" будуть встановлені дані 

лічильники і що буде з тими будинками, де люди за власний 

кошт вже встановили лічильники. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

Там тільки один будинок, де мешканці самостійно зняли 

теплові лічильники і за власний кошт повірили. Це тільки один 

будинок. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

Підтримав дане рішення і повідомив, що вивчав і займався цим 

питанням на протязі 2 місяців.  
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

19.Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 2014-2016 

роки. 
 Дане рішення згідно черги не заслухано, у зв’язку з тим, що 

доповідач (Міщенко Т.О., директор КП "Муніципалітет") 

вийшла із сесійної зали. 
 

20.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення на 2013-2016 

роки. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, начальнику 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова 

Оксана Михайлівна 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій 

не було, рошу підтримати. 



Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації надається заступнику відповідної 

профільної комісії міської ради Євсейчику Сергію 

Леонідовичу. 

Євсейчик  

Сергій Леонідович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, прошу підтримати.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Зауваження та доповнення є? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

21.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, начальнику 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради.  

Розанова 

Оксана Михайлівна 

 

На чергову сесію було підготовлено проект рішення на суму 

5,4 тис.грн., але у зв’язку із чисельними зверненнями громадян 

сума збільшилася і також хочу додати, що є більшість звернень 

депутатів, які вже використали свої 15 тис.грн., і якщо буде 

дозвіл на використання коштів з резервного фонду, то в наданні 

матеріальної допомоги буде збільшена сума.    

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації надається заступнику відповідної 

профільної комісії міської ради Євсейчику Сергію 

Леонідовичу. 

Євсейчик  

Сергій Леонідович 

 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прошу 

прийняти дане рішення із збільшенням суми.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повертаємося до розгляду питання №19. 

19. Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 2014-2016 

роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Міщенко Тетяні Олексіївні, директору КП 

"Муніципалітет". 

Міщенко 

Тетяна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на комісіях, були вислухані 

зауваження та надані відповіді. 

Семеніхін  Слово з даного питання надається голові профільної постійної 



Артем Юрійович комісії міської ради Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

 

Це питання розглядалося комісією. В перший день ми не 

прийняли рішення, а на другий день ми також піднімали це 

питання і Тетяна Олексіївна надала нам дані - зведений звіт 

доходів та витрат за перше півріччя. Пропоную підтримати 

даний проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Подякував Міщенко Т.О. за якість підготовки матеріалів. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

На бюджетній комісії було запитання. Чому за Програмою 

передбачається 330 тис.грн., а в бюджетному рішенні тільки 

250 тис.грн.? 

ЛЬОВШИН: Яке джерело фінасування цих 80 тис.грн.? 

МІЩЕНКО: ЦЕ були внесені зміни до Програми і це питання 

до УЖКГ, бо фінансуання до нас йде з УЖКГ. 

ЛЬОВШИН: Тоді питання до УЖКГ. У них є передбачена ця 

сума в кошторисі?СЕМЕНІХІН: Прошу дотримуватися 

Регламенту. Два виступи з одного питання. 

Міщенко 

Тетяна Олексіївна 

Тому що 80 тис.грн. - це є проект рішення минулої сесії на 

виділення коштів на розробку землевпорядної документації 

земельних ділянок та організації кладовищ міста. По 5 

кладовищах надано термін для виконання цього і укладання 

угод, тобто надано місячний термін укласти договори на 

розроблення технічної документації землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

Тобто, якщо ми зараз це не приймаємо, то без фінансування ми 

не зможемо укласти угоди. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Яке джерело фінансування цих 80 тис.грн.? 

 

Міщенко 

Тетяна Олексіївна 

ЦЕ були внесені зміни до Програми і це питання до УЖКГ, бо 

фінансування до нас йде з УЖКГ. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Тоді питання до УЖКГ. У них є передбачена ця сума в 

кошторисі? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу дотримуватися Регламенту. Два виступи з одного 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 0, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Депутати попрохали міського голову повернутися до розгляду 

даного питання, бо голосування відбулося з порушенням. 

Міський голова поставив на голосування питання про 

повернення до розгляду даного питання. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Повернення до розгляду 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово Кошевецькій В.П. для пояснення питання, яке 

задала Льовшин Н.О. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Скільки залишилося коштів в ЖКГ я не готова сказати, це 

треба аналізувати Програму ЖКГ, але на землевпорядну 

документацію ми говорили, що кошти використовувати від 

втрат, які є на рахунку, за які Дмитренко О.І. виготовляє 

землевпорядну документацію. Тобто з тих коштів можна 

використовувати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Згідно Статуту комунальне підприємство є повністю 

госпрозрахунковим. Ви самі працюєте на самоокупності, а ми 

кожної сесії виділяємо кошти. 

Міщенко 

Тетяна Олексіївна 

Ні. Прошу зазначити, що це перша сесія, коли виділяються 

кошти для КП "Муніципалітет". Всі інші рази ми вносили або 

зміни до Програми, тобто переносили кошти із однієї статті 

видатків на іншу, не змінюючи загальної суми, або вносили 

нові пункти до Статуту КП "Муніципалітет" для того, щоб 

розвивати нашу діяльність. Що стосується госпрозрахунку, то 

ми з юристом підняли питання, яке мені неодноразово 

задавали, що стосується пункту 2.1.1: "Підприємство діє на 

основі повного господарського розрахунку самофінансування 

та самоврядування", але ж в нашому Статуті зазначено в п.3.4, 

що джерелами формування майна підприємства є, в тому числі, 

кошти місцевого та державного бюджетів згідно пунктів 4 

статті 3, статті 8, статті 30 Закону України "Про поховання та 

похоронну справу". Прошу зазначити, що дана Програма не є 

Програмою міської ради, це Програми КП "Муніципалітет". 

Тобто на неї вже міською радою виділяється фінансування. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Повідомила, що кошти виділяються не КП "Муніципалітет", а  

УЖКГ, як основному розпоряднику. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які є ще запитання та зауваження? Немає. 

Товариство! Ставлю повторно на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

22.Про план роботи міської ради на серпень-грудень 2016 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Багрянцевій Олені Юріївні, секретарю міської 

ради. 

Багрянцева До вашої уваги пропонується план роботи міської ради на 



Олена Юріївна 

 

серпень-грудень 2016 року з урахуванням пропозицій, які 

надійшли від депутатського корпусу. Хочу зауважити, що тут 

буде поправка. До розділу ІІ "Організаційні питання" пункт 2  

"загальні збори депутатів останній вівторок кожного місяця о 

15.00" доповнити словами "перед сесією".  

Також повідомила, що депутатські кошти у сумі 35 тис.грн. 

можна буде використовувати за тим же самим механізмом за 

яким використовували 15 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії міської ради  Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

На комісії не було зауважень та пропозицій, прошу винести на 

розгляд сесії. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Висловив незадоволення відповіддю, за підписом Багрянцевої 

О.Ю., на депутатське звернення щодо винесення на дану сесію 

питання про підсумки опалювального сезону та про стан 

підготовки міста до нового опалювального сезону.  

Коли буде розглянуто питання сприяння ОСББ? 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Повідомила, що дане питання буде розглянуто у вересні і по 

даному питанню вже сьогодні відповідала Іноземцева Т.Г. 

Щодо ОСББ, то це питання буде розглянуто у серпні. 
 Обговорили питання щодо сприяння ОСББ. Виступали: 

Іноземцева Т.Г., Омельченко Т.П., Колесников А.Ю. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Висловив зауваження щодо роботи секретаря міської ради. 

Задав питання щодо використання депутатських коштів у сумі 

35 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Кошевецька, поясніть про 35 тис.грн. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

 

Ці 35 тис.грн., як і раніше, рахувалися умовно в УЖКГ. Ми всі 

вирішили, що використовувати їх будемо таким чином, як і 15 

тис.грн. Тобто ці 35 тис.грн. будуть за виключенням тих, які 

використані на сьогоднішній день, будуть рахуватися у 

резервному фонді, так як і 15 тис.грн. Механізм 

використовується такий самий, як і на 15 тис.грн. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Ми розмовляємо про 100 тис.грн. чи про 35 тис.грн.? Мається 

на увазі 15+35+35+15. І сьогодні це питання вирішується крім 

останніх 15. Якщо це так, то так. Якщо Ви підтверджуєте, то у 

мене питання до Кошевецької В.П. Про яку сума йде мова? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Мова йде про 15 і 35 - це перші 50 тис.грн., які отримали 

депутати . 35 - які там не могли ніяк розібратися з механізмом 

їх видатків, які знаходяться зараз на резервному фонді. Ми 

домовлялися, що депутати отримують додатково 35 тис.грн. на 

цій сесії, вони також знаходяться на резервному фонді. Певна 



сума, щоб покрити всі потреби депутатів, всім по 35 додатково, 

там не вистачає порядком 200 тис.грн. Ми плануємо додати в 

серпні ці кошти. Валентина Павлівна, правильно? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Щойно я говорила про 15, які вже виділені і про 35, які ми 

рахували у ЖКГ, а зараз рахуємо в резервний фонд. Якщо ви 

визначаєтеся з тими, про які говорили, що до кінця року 

потрібно виділити, то давайте обговорювати. 35 тис.грн. 

помножити на 36 - це 1 млн.260 тис.грн. У резервному фонді 

така сума коштів є. Але ж резервний фонд потрібен на випадок 

непередбачуваних ситуацій. Тобто визначайтеся. Зараз у 

резервному фонді, якщо приймемо рішення про бюджет, буде 

приблизно 3 млн. 341 тис.грн. Якщо треба, то визначайтеся. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Звичайно треба. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Пройшло півріччя, 

славо Богу, що нічого не сталося. У нас друге півріччя є. 

Звичайно, що ми повинні мати кошти у резерві. Якщо зараз є 

механізм видатків цих коштів, то не може бути такого, що 

депутати завтра підуть і використають всі ці кошти за 1 день. 

Тому що зараз процедура прозора, яка займає часу до 3 тижнів, 

потім виконання робіт і їх оплата. І після кожної сесії ми ці 

питання будемо вирівнювати.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Це перша частина питання, а друга частина питання - це 

механізм. Я хочу задати питання УЖКГ. На яку суму УЖКГ 

заключила договір на поточний ремонт вуличного освітлення? 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

На кожну вулицю укладали 2 договори на 450 тис.грн.  
 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У вас тендер проводився? 

 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Ні. На кожну вулицю окремо. 

СЕМЕНІХІН: Ставлю даний проект рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

До 200 тис.грн.! 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування поправку, яку зачитала Багрянцева 

О.Ю., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 4. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

23.Про затвердження комплексної Програми підвищення енергоефективності у 

м.Конотоп на 2016-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався кВ омісіях, велися дискусії і 

паном Тягнієм запропоновано доповнити один пункт, в 

матеріалах сесії 86 сторінка, це пункт 1.12. Паном Тягнієм було 

запропоновано додати пункт 1.13: "Влаштування або 

встановлення індивідуальних теплових лічильників у 

багатоквартирному житловому фонді із фінансуванням 90 з 

міського бюджету, 10 інші джерела" і так само 2017 і 2018 роки 

90 на10. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної комісії міської ради 

Льовшин Наталі Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Питання розглядалося на комісії, комісія не підтримала, тому 

що депутатам не вистачило інформації з цього питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я хотів би зазначити, що не індивідуальних теплових 

лічильників, а індивідуальних теплових пунктів. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Задав питання, що на комісіях депутати не почули, які заходи 

були в минулій Програмі заплановані, що виконано і що ми 

будемо робити в майбутньому, і який буде результат?  

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

За прикладом можна навести ДНЗ "Райдужний" на 

фінансування якого по заміні вікон та твердопаливного котла 

було витрачено 600 тис.грн., а за один рік вже економія склала 

244 тис.грн. Відповідно за 2,5 роки відповідний проект є 

повністю окупний і це є яскравим позитивним прикладом 

виконання даних програм. По всім об’єктам, де були 

застосовані енергоефективні заходи, було зекономлено близько 

2,3 млн.грн.  

Омельченко 

Тарас Павлович 

 

Програма необхідна, але недопрацьована. Наприклад, п.1.10 

"Проведення заходів з оптимізації системи теплопостачання в 

місті". У нас немає схеми теплопостачання. П.1.11: 

"Оснащення житлового фонду, що підключений до системи 

централізованого теплопостачання засобами обліку тепла". Ми 

ведемо розмову, щоб в цьому році вже 100% встановити 

лічильники тепла, а тут 2016-2018 роки.  

ОМЕЛЬЧЕНКО: 2017-2018 роки тут не потрібні. Ми повинні 

закривати це в цьому році. П.1.12: "Запровадження пілотного 

проекту з поквартирного регулювання обліку споживання 

теплової енергії" не начасі. П.3.1 "Запровадження 



відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами 

отриманими населеням, фізичними особами ОСББ ЖБК в 

рамках державної програми на заходи з енергозбереження". Я 

ще минулого року закликав прийняти цю програму 

відшкодування і це, і є сприяння, створення і розвитку ОСББ. 

Пройшов рік і у мене питання до управління економіки. На якій 

стадії зараз розробка даної Програми?СТЕПАНЧЕНКО: Ви 

знаєте правила цієї Програми. 70% платиться державою, а 30% 

людьми, в яких встановлюються вікна.ОМЕЛЬЧЕНКО: Ні. 

МІська рада може прийняти свою Програму, якою може 

відшкодувати частину відсотків, а може частину тіла кредиту. 

СТЕПАНЧЕНКО: Кажіть конкретну пропозицію і давайте 

виставимо її на голосування.ОМЕЛЬЧЕНКО: В тому числі це 

рекомендація розпорядженняголови ОДА №12 від січня цього 

року. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

По пункту 1.10 мається на увазі, що якщо будинок буде 

відключатися від центрального опалення, у нас є такі 

прецеденти, там повинні бути задвижки тощо. По пункту 1.11 

встановлено із 52 вже 46 лічильників в багатоквартирних 

будинках і проводяться роботи надалі. Один лічильник коштує 

близько 25 тис.грн. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 

2017-2018 роки тут не потрібні. Ми повинні закривати це в 

цьому році. П.1.12: "Запровадження пілотного проекту з по 

квартирного регулювання обліку споживання теплової енергії" 

не на часі. П.3.1 "Запровадження відшкодування частини 

відсоткової ставки за кредитами отриманими населенням, 

фізичними особами ОСББ ЖБК в рамках державної програми 

на заходи з енергозбереження". Я ще минулого року закликав 

прийняти цю програму відшкодування і це, і є сприяння, 

створення і розвитку ОСББ. Пройшов рік і у мене питання до 

управління економіки. На якій стадії зараз розробка даної 

Програми? 

ОМЕЛЬЧЕНКО: Ні. МІська рада може прийняти свою 

Програму, якою може відшкодувати частину відсотків, а може 

частину тіла кредиту. СТЕПАНЧЕНКО: Кажіть конкретну 

пропозицію і давайте виставимо її на 

голосування.ОМЕЛЬЧЕНКО: В тому числі це рекомендація 

розпорядженняголови ОДА №12 від січня цього року. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Ви знаєте правила цієї Програми. 70% платиться державою, а 

30% людьми, в яких встановлюються вікна. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Ні. Міська рада може прийняти свою Програму, якою може 

відшкодувати частину відсотків, а може частину тіла кредиту. 

Степанченко  Кажіть конкретну пропозицію і давайте поставимо її на 



Ігор Олегович голосування. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

В тому числі це рекомендація розпорядження голови ОДА №12 

від січня цього року. 

Максименко Олександр 

Михайлович 

 

Я за два дні об’їздив всі теплові пункти в місті Конотопі.  

Сьогодні стан міста Конотопа по цьому напрямку жахливий. 

Ми повинні були розробляти глибоку програму по реформі і 

залученні тих технологій, які існують в нашій державі. З 

допомогою котлів, які зараз є тільки в 13 і 7 школах, ми 

зможемо зекономити 25-30% газу. Потрібно над цим думати.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я індивідуально підходила і в УЖКГ і до міського голови. Ми 

це проговорюємо і я думаю міський голова це тримає на 

контролі, але нажаль на сьогодні УЖКГ ту Програму, що ми 

приймали в минулому році, вона не стосувалася ніяких 

енергоефективних заходів. Там були ремонти ліфтів, ще щось 

було. Я протягом 3 місяців допомагала людям, як могла у 

створенні ОСББ. ЖКГ не доповіло скільки з їх допомогою у 

нас утворено ОСББ, чим допомогло УЖКГ в цьому напрямку і 

так далі. По цьому напрямку у нас дуже жахливий стан і я на 

кожній сесії намагаюся підняти це питання, але воно постійно 

переноситься на наступну сесію, а нам вже вкрай, коли 

прийшла межа, коли ми повинні перед новим опалювальним 

сезоном, або внести доповнення до Програми по сприянню по 

створенню ОСББ, або щось інше через те, що держава постійно 

придумує якісь нові механізми. На сьогодні вже державні 

банки, наприклад Укргазбанк на самому початку фінансує 

ОСББ у енергозберігаючих заходах...  

Запропонувала на наступну сесію підготувати серйозну 

Програму по ОСББ. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Три комісії одноголосно проголосували, щоб винести це 

питання на сесію і три комісії не дійшли остаточної згоди. 

Наприклад, бюджетна комісія голосувала 1 за, 2 проти, 2 

утримались. Транспортна комісія написала, що потрібно чітко 

готувати матеріали із залученням фахівців, всі 6 утримались. 

Пропозицію комісію з питань ЖКГ Ігор Олегович озвучив. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

Чи робив хтось у міській раді фінансовий аналіз на наступний 

рік? Ми своїми сьогоднішніми рішеннями вже заходимо у 

наступний фінансовий рік. Ці Програми розраховані до 2018 

року. Ми спочатку повинні зробити захищені статті. 

Прораховувалися ці суми?. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Це лише Програми. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Так, Програми. Але вони ж тягнуть за собою фінанси. 



Степанченко  

Ігор Олегович 

Звичайно, але фінансування буде голосуватися окремо. Ми 

будемо дивитися по перевиконанню за 2017 чи 2016 рік. Це все 

орієнтовні розрахунки. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Я розумію. Робив хто не будь фінансовий аналіз на наступний 

рік? 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Управління економіки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Не може здійснюватися фінансування будь-чого, коли не 

профінансовані захищені статті. Зараз мова йде про прийняття 

Програми, ми не говоримо про її фінансування. Якщо є 

конкретні зауваження по Програмі, то давайте їх розглянемо. 

Якщо Ви переживаєте, що не вистачить коштів на зарплати, то 

повірте, якщо не дай Боже так станеться, то фінансування цієї 

Програми ми здійснювати не будемо.  

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Повідомила, що по даній Програмі на 2016 рік додаткове 

фінансування зараз не розглядається, а про 2017 рік говорити 

дуже важко. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Програму потрібно приймати, а над оптимізацією бюджету і 

видатками бюджету треба думати додатково, щоб у нас була 

можливість діяти за цією Програмою. Зараз весь світ рухається 

в ногу з енергоефективністю. Якщо ми зараз будемо пасти 

задніх, то потім наздогнати середній показник, навіть по 

області, буде дуже складно. Якщо є зауваження по Програмі, то 

давайте їх врахуємо. 

Ставлю даний проект рішення за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування поправку Тягнія С.М., яку зачитав 

Степанченко І.О. щодо включення п.1.13, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 

24.Про затвердження проектів документів для погодження Міністерством фінансів 

України обсягу та умов надання місцевої гарантії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

Це мова йде про КП "Теплогарант", а саме ДемоУкраїна. Згідно 

цього проекту надається 500 тис.грн. КП "Теплогарант", 300 

тис.грн. надається гранту, загальна сума 1 млн. 89,5 тис.євро. За 



ці кошти планується встановлення твердопаливного котла, 

який дасть змогу економити в рік близько 4,9 млн.грн.  

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Із 6 комісій, 2 комісії не підтримали проект рішення. Бюджетна 

комісія не підтримує питання у зв’язку з відсутністю повної 

необхідної інформації. Транспортна комісія: 1 за, 5 утримались. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть пропозиції та доповнення? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 1, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 

25.Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства «Технологічна 

харчова лабораторія» на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях постійних 

комісій, зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної комісії 

міської ради Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, просимо підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть зауваження та пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

28.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови.  

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається голові профільної постійної 

комісії міської ради Льовшин Наталії Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

Зауваження були. У нас була пропозиція включити звіт про 

використання коштів за І півріччя розпорядників і там перелік 

розпорядників: ЖКГ, лікарні і виконавчий комітет.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Причому тут цей проект рішення?  Звіт по коштам вам надали 

вже. Звіти розпорядників коштів роздали депутатам? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Всі звіти роздані, лежать на столах у депутатів. ЛЬОВШИН: За 

10 хвилин до сесії?ЯРЕМЕНКО: Було доручення до початку 



 сесії. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

За 10 хвилин до сесії? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Було доручення до початку сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що це звіт за І півріччя, а інформація по 

розпорядникам коштів роздана депутатам. 

Огрохін Іван Миколайович Підтримав Лювшин Н.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це робиться для того, щоб завести в клінч роботу міської ради. 

Я цього зробити не дам. Я вам гарантую, що буде розсуджувати 

громада. Чи це будуть дострокові вибори, чи це будуть вибори 

у зв’язку із об’єднанням громад, чи у зв’язку з тим, що мене, чи 

вас, чи нас всіх громада попросить піти сама, то це питання не 

теперішнє. Я ще раз вам повторюю. Ми тут зібралися для того, 

щоб працювати, щоб давати користь громаді. Якщо ви заносите 

сюди коктейлі Молотова, не в буквальному сенсі, то майте на 

увазі, я дуже довго терплю. Я ваш кращих друг і порадник, 

якщо ви працюєте на громаду. Коли ви починаєте ставити 

палиці в колеса, а ви це вже почали робити, дехто, то майте на 

увазі, я дуже довго був спокійний. Тому я вас прошу, давайте 

спільно працювати на інтереси громади. Зараз не були прийняті 

рішення, які були дуже важливі для громади. Ви, шановні 

депутати, я знаю навіть хто, не любить Інну Пащенку, ви поза 

спиною її ображаєте, Але  Інна Пащенко, половині вас потрібно 

у неї повчитися. Дуже погана репутація, серед деяких кіл, у 

пана Тягнія. Але я хочу сказати, що пан Тягній - це генератор 

хороших ідей. Ідеї в нього дуже хороші і дуже толкові. Інна 

Пащенко, коли була передвиборча компанія я з нею схрещував 

шаблі, але чесно вам скажу, що якщо буде передвиборча 

кампанія, а вона швидше за все буде, то я проти цієї людини 

жодного поганого слова не скажу, а тільки хороше. Я можу 

сказати про пана Бібика В.В. Людина теж має багато хороших, 

цікавих ідей, але не завжди він їх чомусь висловлює. Я хотів би 

більше чути від нього. І мені дуже неприємна позиція однієї із  

фракцій міської ради, яка просто вирішила йти  в перекір всім 

нашим рішенням, які ми пропонуємо. Ті рішення, які зараз 

виносилися і були завалені, бо це є фактично встановлення 

палок в колеса, можна було прийняти із поправками, 

доопрацювати на наступній сесії і внести поправки. Можна 

було зробити? Можна. Але не хочеться. Та кампанія, яка зараз 

почалася проти мене з деяких структур, не буду їх називати, які 

курують дехто із керівництва області, то я хочу сказати, що я в 

будь-який момент готовий вийти, я практично на це вже 



зважився, на засоби масової інформації і розказати все, що я 

знаю. Але я стримуюсь. Я не хочу в нашому місті такої 

ситуації, щоб люди сюди прийшли, в цю залу і сиділи поки 

Верховна Рада України не прийме рішення про розпуск міської 

ради. Я сам напишу заяву, що я піду з посади міського голови. І 

підемо всі разом, дружно на вибори. І нехай нас люди 

розсудять. Але майте на увазі, я мовчати більше не буду. Це 

крапка. Всі обіцянки і всі зобов’язання, які я на себе колись 

брав - етичні, політичні, я їх всі виконував. Я хочу, щоб ви, які 

є союзниками, не союзниками, мали на увазі, що не потрібно 

нам в місті зараз серйозної ситуації пов’язаної з масовими 

протестами, з масовим хвилюванням, не потрібно нам цього. Ні 

мені, ні вам від цього краще не буде. Я вас всіх закликаю до 

конструктиву. Так, я не ідеальний мер, але ж і ви не ідеальні 

депутати, ми всі не ідеальні. Ось та ситуація, яка сьогодні була 

з громадою, я вам клянусь, щоб мені з цього місця не зійти, я їх 

сюди не зазивав, вони самі прийшли. І прийшли вони ще в той 

день, коли тут був звіт лікарів. Вони тоді мене почали питати 

коли буде сесія. Я знаю, що зараз кілька фракцій хочуть не 

голосувати за бюджет, а це неправильно. Ви цим завалите 

роботу УЖКГ, ви цим завалите роботу КП "Теплогарант". Я 

зараз вас дуже прошу не заходити в клінч, бо цей клінч я 

розрубаю дуже швидко. Давайте голосувати за ті рішення, які 

ще будуть. Ті які не пройшли, ми доопрацюємо... 

Бібик  

Віталій Володимирович 

 

Шановні колеги! Ми дійсно дуже втомилися, дуже складна 

сесія, дуже важливі і серйозні питання. Причиною ситуації, яка 

склалася є позиція депутатських комісій, які не в повній мірі 

готові брати на себе відповідальність і ухвалювати рішення. 

Багато депутатів вірить просто висновкам комісій. Розумієте? 

Мені знається, що нам необхідно зробити перерву і зі свіжою 

головою, не закриваючи сесію, повернутися до роботи комісій. 

Ухвалити правильне рішення нам край необхідно і підтримати 

КП "Теплогарант" з тими питаннями, які у нас стоять і які ми 

пропустили. Нам треба приймати бюджет, підтримувати 

водоканал, ці рішення нам треба. Вважаю, що диспут потрібно 

перенести в кабінети роботи комісій, зробити перерву і 

закінчити тоді сесію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я абсолютно солідарний з думкою пана Бібика. Тому я зараз 

оголошую перерву для роботи комісій по тим питанням, які у 

нас були не проголосовані і ті, які ще стоять на порядку 

денному. Всім комісіям я доручаю завтра з 9.00 почати роботу. 

О 15 годині, завтра, робимо повторно загальні збори і на 

загальних зборах вирішимо чи ми розпочнемо сесію завтра, чи 



розпочнемо сесію в суботу о 10 годині ранку. Попередньо 

оголошується перерва до 10.00 суботи. Завтра комісії на 9.00. 

Слава Україні! 

Товариство! Регламент 3 хвилини, я ще дам можливість 

виступити людині. 

Мілєшкіна  

Юлія Сергіївна 

Виступила Мілєшкіна Юлія Сергіївна, мати 3 дітей, голова 

спілки активних батьків щодо проблеми відсутності 

достатнього харчування в дошкільних закладах освіти і щодо 

кількості дітей в групах ДНЗ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я вам надам слово на продовженні наступної сесії. Я до Вас з 

повагою ставлюся, я прошу припинити, я оголосив перерву, але 

депутат ще один просить зачитати депутатський запит. Я 

змушений дати зараз йому слово. Секретар міської ради Вас 

обов’язково повідомить коли буде продовження сесії. Я 

гарантую, що я Вам дам ще 3 хвилини виступити. Тому я зараз 

надаю слово депутату Марченку Ю.М. Будь ласка вставте 

картки хто витягнув. Депутат Марченко просить слово. У нас 

зараз в залі 21 депутат. Я зараз відкриваю сесію спеціально для 

того, щоб депутат Марченко висловив свою думку. 

Марченко 

Юрій Миколайович 

Шановний голова, шановні депутати! Запит від ВО 

"Батьківщина".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Депутат міської ради пан Марченко хоче подати 

запит. Я зараз поставлю на голосування про те, щоб включити 

до порядку денного запит депутата міської ради. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Шановні депутати! Прошу підтримати лист Конотопської 

міської ради у підтримку діючого голови Сумської обласної 

ради Салатенка Семена Павловича у зв’язку з тим, що на 

сьогоднішній день посилено політичний тиск, метою якого є 

зняття його з посади. Дана ситуація склалася у зв’язку з його 

активною боротьбою з корупційними та тіньовими схемами в 

області. Просимо всі підтримати цей запит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування депутатський запит 

депутата Марченка Ю.М., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ. 
 Після голосування відбувся збій в системі ВІЧЕ, яка не 

висвітлила результати голосування на екран депутатам та 

міському голові, але результат зафіксувала. 
 Після відновлення роботи ВІЧЕ міський голова провів 

реєстрацію присутніх в залі депутатів за допомогою ВІЧЕ та 

оголосив, що в залі 24 депутати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Марченка 

Ю.М., прошу голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПИТ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запит підтримано. Завтра о 9.00 робота постійних комісій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продовження сесії. 

29.07.2016, 15.00. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу вставити картки в пульту для голосування та провести 

реєстрацію. Сесія повноважна, в залі присутні 22 депутати. 

Продовжуємо роботу 15 сесії. 

28.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Розглядаємо питання "Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за І півріччя 2016 року".  

Слово надається Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, на додаткових зборах, які були 

призначені, були надані роз’яснення, пояснення розпорядників 

коштів, я вважаю, що всі питання з’ясовані, прошу підтримати проект 

даного рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

Питання розглядалося на комісії, комісія рекомендували винести на 

розгляд сесії, а також в міжсесійний період забезпечити 

заслуховування звітів про виконання бюджетних коштів 

розпорядниками, зокрема - виконання захищених статей бюджету, 

прогнозні показники до кінця року,  використання над бюджетних 

коштів, виконання заходів по економії бюджетних коштів, освоєння 

коштів по проектно-кошторисній документації тощо, відповідно до 

протоколу комісії. Також організаційному відділу міської ради разом 

із секретарем міської ради скласти графік звітності розпорядників і 

забезпечити цю звітність, але не в сесійний період, а в міжсесійний 

період до початку роботи сесії. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ сьогодні отримав моє доручення на засіданні голів фракцій і 

голів комісій, взяв все до відома і готує його виконання. 

Товариство! Якщо немає більше зауважень та заперечень, ставлю 

даний проект рішення на голосування в цілому. 

 Примітка: під час голосування на екрані було висвітлено питання «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2016 рік», але депутати голосували за проект 

рішення «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 

2016 року». 

ГОЛОСУВАЛИ:   За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

29.Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Кошевецькій Валентині Павлівні. начальнику 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Проект рішення розглянуто в постійних комісіях, на загальних зборах 

депутатів, на додаткових зборах, які проводилися сьогодні, на зборах 

фракцій, з’ясовані всі питання, надані відповіді, розпорядники коштів 

проінформували про ті показники, з яких були питання. В результаті 

обговорення було прийнято рішення про виключення пункту1 по 

галузі освіта - корегування надбавки. Цю суму 87,4 тис.грн. 

пропонується додати до резервного фонду, який викладений в таблиці 

на 169 сторінці матеріалів. Також виникло питання щодо виділення 

коштів на оснащення котлів, тому, на скільки я знаю, буде 

запропоновано ще один проект рішення і в останні строчці, де на 

ЖКГ, там написано КП "Теплогарант" придбання пальника і насосу, 

то замість цих слів буде переоснащення котла по вулиці М.Амосова. 

Тобто формулювання буде трішки інше. УЖКГ вже погодило на який 

код буде, ми поміняємо у відповідності з погодженим з вами 

напрямком. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної комісії міської ради Льовшин 

Наталі Олександрівні. 

Льовшин 

Наталя Олександрівна 

Питання розглядалося на засіданні комісії, комісія вирішила винести 

на розгляд сесії з урахуванням цих пропозицій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які ще є зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! У нас було прийнято спільне рішення на засіданні 

голів фракцій і комісій, а також на бюджетній та транспортних 

комісіях проте, щоб зняти з порядку денного і не повертатися до 

тих рішень по ТП "Теплогарант", але натомість нам потрібно 



прийняти рішення додаткове, включити його в порядок денний і 

прийняти "Про внесення змін до Програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2016 роки" і 

виділити 450 тис.грн., про які зараз говорила пані Кошевецька. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тому товариство! Ставлю зараз на голосування питання про 

повернення до розгляду проекту рішення "Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства на 2015-2016 роки", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ щодо повернення до розгляду проекту рішення. 
 

18.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства на 2015-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування зміни, які полягають в тому, 

щоб прийняти даний проект рішення в тій редакції, в якій нам 

щойно роздав оргвідділ, де мова йде лише про виділення коштів на 

повірку та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії 

будинків житлового фонду - 100 тис.грн., та 450 тис.грн. на 

капітальний ремонт котельні по вулиці Амосова, 3А, тобто 

модернізацію котла. 

Ставлю на голосування дані зміни в проекті рішення, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ЗМІНИ ДО РІШЕННЯ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

30. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2016 рік» (7 скликання 3 

сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що в залі відсутні представники управління економіки і 

заступник міського голови Степанченко І.О., які присутні на 

засіданні конкурсної комісії по перевізникам. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Питання зрозуміле. У зв’язку з бюджетними питаннями, які 

виникли по попереднім рішенням, то змінюється план соціально-

економічного розвитку. Можемо голосувати.  



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Добре. Ставлю даний проект рішення на голосування, прошу 

голосувати. 

Під час голосування міський голова зупинив голосування, бо 

спочатку потрібно було проголосувати за основу. 

Система ВІЧЕ зафіксувала результат: 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування питання про повернення до розгляду 

даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду даного питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Льовшин Наталії 

Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть зміни та доповнення? У Огрохіна І.М. були пропозиції. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

З урахуванням тих змін, які були прийняті в попередньому рішенні 

про бюджет.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану поправку, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 
 

 Зависла система ВІЧЕ, не показала результати голосування.  
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Провів реєстрацію депутатів повторно. В залі 28 депутатів, сесія 

повноважна.  

Ставлю на голосування повторно поправку, у зв’язку зі збоєм 

системи голосування, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

31.Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 



Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2016-2017 

роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Це питання розглядалося. Будемо заслуховувати 

доповідача? Не будемо. 

Тоді ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 
 

32.Про підтримку участі КП ВУВКГ у проекті «Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України» та надання дозволу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Даний проект рішення із зауваженнями, змінено слово "передача" 

на слово "отримання". 

Товариство! Треба доповідати з даного питання? Чи одразу 

голосуємо? Голосуємо. 

Ставлю даний проект рішення за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 3, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 
 

33.Про внесення змін до складу виконавчого комітету Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Обговорювати будемо чи відразу голосуємо? Відразу голосуємо. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

34.Про Комплексну міську програму захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на 

2016-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Одразу ставити на голосування? Одразу. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

36.Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської 

міської ради Сумської області у новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева Даний проект виник у зв’язку із купівлею будинку по вулиці 



Тетяна Григорівна 

 

Деповській, 84. Положення про відділ коммайна доповнено в 

розділі 2, останнім пунктом, це четверта сторінка: "За рішенням 

міської ради купує у власність територіальної громади міста 

Конотоп нежитлову нерухомість". Прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Є запитання, зауваження? Немає. Слово для інформації 

з даного питання надається голові профільної постійної комісії 

Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Це питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

35.Про внесення змін до Комплексної міської програми “Правопорядок на 2016-2020 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Іноземцевій Тетяні Григорівні, заступнику 

міського голови. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 

В даній програмі розділ 7 доповнюється 5 пунктом - це придбання 

комп’ютерної техніки та витратних до неї матеріалів, необхідних 

для виконання оперативних завдань. Тут передбачено 50 тис.грн. 

для військового комісаріату.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик Віталій 

Володимирович 

Питання розглядалося, прохання підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування проект даного рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

37.Про погодження інвестиційної програми КП «Теплогарант» м.Конотоп Сумської 

області на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що дане питання депутати вирішили зняти з розгляду. 
 

38.Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки міських, обласних 

фізкультурно-спортивних заходів та спортивних закладів на 2015-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Будемо відразу голосувати? Чи є доповнення?  



Могиленко 

Павло Арвитович 

Було доповнення, щоб включити Чемпіонати і Кубки України. 

Качура 

Ольга Олегівна 

 

Павло Арвитович! Це доповнення було виключно Вашим і 

депутатами воно не було підтримано. Профільна комісія також 

погоджується з тим, що туди його вносити не варто. Це питання ми 

обговорювали з паном Гричановським. Пані Тамара Паламарчук 

також погоджується з тим, що вносити Всеукраїнські чемпіонати у 

дану Програму наразі немає необхідності, немає потреби. По перше. 

Це дуже багато учасників, яких ми повинні будемо нагороджувати. 

По друге. Зараз немає такого закону, програми, які може дозволити 

юридично це зробити.  

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

Я вже говорила на загальних зборах, що  вже є відповідна 

Постанова КМУ і з приводу цієї грошової винагороди. Ми не 

можемо включати туди все, що нам хочеться. Це дуже добре було б, 

якщо ми заохочували чемпіонів України і володарів кубків України, 

але, нажаль, ми не можемо голосувати за таке рішення, яке в 

подальшому призведе розпорядників коштів до порушення чинного 

законодавства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Павло Арвитович! Я хочу до Вас звернутися і до пані Качури. Ви 

спільно попрацюйте і до наступної сесії, якщо буде якась 

можливість чи фінансова, чи юридична, чи економічна, то 

повернемося до цього питання. 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Оргвідділ зараз вніс поправку, що 37 питання "Про 

погодження інвестиційного програми КП "Теплогарант" м.Конотоп 

Сумської області" - це про купівлю лічильників. Це не те питання, 

що ми обговорювали. Це питання ми не обговорювали. Це не по 

ДемоУкраїна. Тому я зараз повертаюся до розгляду цього питання.  
 

37.Про погодження інвестиційної програми КП «Теплогарант» м.Конотоп Сумської 

області на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Будемо слухати Підлипенця О.М. Чи відразу 

голосуємо? Павлюченка? Добре. 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

 

На загальних зборах я вам доповідав про ті лічильники, які у нас 

проходять повірку і ті, які накуповуються на даний час по 

інвестиційній програмі КП "Теплогарант". Але 18 лічильників, які 

не ввійшли в минулий опалювальний період, зараз відкриваються 

по цій інвестиційній програмі. Це на 1 млн. 251 грн., прошу 

підтримати. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ:   ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

  Прийняте рішення міської ради (додається). 
 

39.Про звернення до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій Верховної 

Ради України щодо зменшення тарифів на комунальні послуги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Потрібно, щоб Пащенко І.О. зачитала цей лист? Він 

вам всім розданий. Ні. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

 

Цей лист страшно читати: «міська рада вимагає створення будь-

яких інструментів для пошуку виходу». Хто таке написав? За таке 

соромно голосувати. За змістом можемо підтримати, але текст 

жахливий. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Інструменти можуть будь-які.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 15. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 

40.Про неконституційність та несправедливість підняття величини тарифів на 

комунальні послуги для населення без підвищення розміру мінімальної заробітної 

плати та пенсії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Обговорюємо цей проект рішення чи відразу голосуємо? 

Голосуємо. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 
 Депутати жваво обговорюють це питання. 

Депутат Пащенко І.О. зауважила про невідповідність назві та тексту 

рішення 40 питання,  яке було внесено попередньо до порядку 

денного, а саме проекту рішення «Про звернення до Президента 

України та Голови Верховної ради проти виборів на окупованих 

територіях» та покинула залу для з’ясування питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Будемо переголосовувати цей лист? Товариство! Із поваги до вашої 

колеги я ставлю на голосування про повернення до цього проекту 

рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 1, Утрим. – 12. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Повернення даного рішення. 
 

41.Різне. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово із зверненням надається Коненку Сергію Михайловичу, 

заступнику начальника управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради. 

Коненко 

Сергій Михайлович 

Звернувся до депутатів із проханням надати матеріальну допомогу 

на лікування працівнику УСЗН. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Надійшла заява від фракції ВО "Свобода", що відтепер 

головою фракції є Ульянченко Оксана Федорівна. Товариство! Всі 

питання порядку денного розглянуті. Які є заяви, пропозиції 

,думки? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Вчора, під час перерви, було проголосовано депутатський запит 

фракції "Батьківщина". В депутатському запиті вказано, що 

просимо підтримати лист Конотопської міської ради. Листа 

Конотопської міської ради зачитано не було. Таке рішення ми не 

приймали.  Я хочу, щоб такий лист, давайте за нього проголосуємо 

чи не проголосуємо.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Вчора був дійсно поданий депутатський запит за який 

проголосувала більшість присутніх, із 24 присутніх 22 голосами 

рішення було прийнято і згідно Регламенту та діючого 

законодавства депутатський запит був підтриманий в повному 

об’ємі.  

Кирій  

Олександр Вікторович 

Цей запит розглядався під час перерви. 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні! 

Кирій  

Олександр Вікторович 

 

Вчора запити робила і Інна Пащенко, сьогодні вони не підтримані. І 

також я почув сьогодні, що тут депутатів ввели в оману. Тому що 

багато хто не розібравшись, в час перерви, в час важкої сесії 

голосували не розуміючи за що. У мене є пропозиція, щоб 

повернутися до розгляду цього запиту і проголосувати знову.  

Марченко  

Юрій Миколайович 

Шановні депутати! У начальника оргвідділу в руках є цей лист. 

Нехай вона зачитає цей лист. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це ж Ваш запит, Ви його зачитуйте.  

Товариство! Якщо у вас зараз виникло спірне питання, я не хочу 

конфліктів в депутатському корпусі, якщо у вас є пропозиції, ви 

вважаєте, що дане рішення було прийнято незаконно, то будь ласка 

позивайтеся до суду.  

Сесія оголошується завершеною. Слава Україні. 
  Виконується Державний Гімн України. 

 
 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


