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ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

№ Назва прийнятого рішення Стор. 

1.  Протокол шістнадцятої сесії міської ради сьомого скликання  

2.  Про стан готовності закладів освіти міста до нового 

навчального року 
 

3.  Про звернення депутатів Конотопської міської ради 7 

скликання до Міністерства освіти і науки України 
 

4.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 
 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

6.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

7.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі 
 

8.  Про внесення змін до рішень виконкому  

9.  Про продаж у власність земельної ділянки  

10.  Про внесення змін до Комплексної міської програми 

«Правопорядок на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія) 

 

11.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства Виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 28.02.2016 (7 скликання 5 сесія) 

 

12.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки 

 

13.  Про надання матеріальної допомоги  

14.  Про внесення змін до міської комплексної Програми 

підтримки міських, обласних фізкультурно-спортивних 

заходів та спортивних закладів на 2015-2016 роки 

 

15.  Про внесення змін до Програми організації та проведення 

фестивалів та святкових заходів в місті на 2016 рік 
 

16.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2016 рік 
 

17.  Про затвердження Програми підвищення ефективності 

взаємодії та підтримки учасників бюджетного процесу у 

м.Конотоп на 2016 рік 

 

18.  Про затвердження комплексної Програми підвищення 

енергоефективності у м.Конотоп на 2016-2018 роки 

 

19.  Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 
 



20.  Про затвердження статуту комунального підприємства «Центр 

незалежних експертиз» в новій  редакції 
 

21.  Про прийняття коштів на утримання закладів охорони 

здоров’я 
 

22.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік  

23.  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 16 сесія міської ради 

 

м.Конотоп 

від   25.08.2016 10:00    

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії  

депутати :                       (список додається) 

Запрошені:             (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. Прошу 

провести реєстрацію.  

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 24 

депутати. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати роботу 

шістнадцятої сесії. Хто за те, щоб шістнадцяту сесію 

розпочати, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На сесії присутні:  депутат Сумської обласної ради Демеха 

Сергій Васильович, начальник Конотопського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Сумській 

області Нештенко Олексій Анатолійович, перший заступник 

керівника Конотопської місцевої прокуратури Наталич 

Андрій Андрійович,  старший співробітник Конотопського 

відділу управління СБУ Дубина Юрій Григорович, в.о. 

начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області 

Чеботарьов Юрій Юрійович, також присутній народний 

депутат України 7 скликання Швайка Ігор Олександрович, 



представники засобів масової інформації, політичних партій, 

громадських організацій та громадськості. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Привітав депутатів, які відсвяткували свій день народження 

у липні та серпні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що до президії надійшло звернення від депутата 

Назаренка І.М. з проханням надати слово з питання 

пограбувань торгівельних точок підприємців. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

 

Повідомив, що до нього звернулася група підприємців з 

проханням виступити на сесії з питання пограбувань 

підприємців міста. 

Балабан  

Наталія 

Володимирівна (член 

Асоціації платників 

податків) 

Повідомила, що в місті кожного дня відбуваються 

пограбування магазинів, а злодії так і не наказані. 

Звернулася до депутатів та міського голови з прохання 

прослідкувати за цією ситуацією і допомогти у вирішенні 

даної проблеми. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дав доручення Мусієнку С.В. взяти письмове звернення у 

підприємців з цього питання, а відділу контролю поставити 

це питання на контроль. Також дав доручення голові 

відповідної профільної комісії міської ради та профільному 

заступнику міського голови взяти це питання на контроль 

разом з міським головою. Доручив Мусієнку С.В. зібрати 

брифінг із ЗМІ, запросити начальника поліції, прокурора і 

підприємців. 

 

 

 

 

№ з/ч Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Обрання редакційної комісії   

 0.2  Включення до порядку денного питання "Про звернення депутатів 

Конотопської міської ради 7 скликання до Міністерства освіти і науки 

України"   

 0.3  Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми 

забезпечення організаційної діяльності на 2016 рік"   

 0.4  Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми 

розвитку комунального підприємства Виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на 2016-2017 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 28.02.2016 (7 скликання 5 сесія)"   

 0.5  Виключити з порядку денного питання "Про заслуховування звіту 

Національного транспортного університету щодо обстеження 

пасажиропотоку на міських маршрутах загального користування та 

оптимізації маршрутної мережі міста"   



 0.6  Виключити з порядку денного питання "Про надання дозволу на викуп у 

власність земельної ділянки"   

 0.7  Виключити з порядку денного питання "Про внесення змін до Регламенту 

Конотопської міської ради 7 скликання"   

 0.8  Затвердження порядку денного 16 сесії   

 0.9  Затвердження регламенту роботи 16 сесії   

 1  Про стан готовності закладів освіти міста до нового навчального року   

 2  Про звернення депутатів Конотопської міської ради сьомого скликання до 

Міністерства освіти і науки України   

 4  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 5  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 6  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 7  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 8  Про внесення змін до рішень виконкому   

 10  Про продаж у власність земельної ділянки   

 11  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 12  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.02.2016 (7 

скликання 5 сесія)   

 13  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення на 

2013-2016 роки   

 14  Про надання матеріальної допомоги   

 15  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки міських, 

обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних закладів на 2015-

2016 роки   

 16  Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2016 рік   

 18  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2016 рік   

 19  Про затвердження Програми підвищення ефективності взаємодії та 

підтримки учасників бюджетного процесу у м.Конотоп на 2016 рік   

 20  Про затвердження комплексної Програми підвищення енергоефективності у 

м.Конотоп на 2016-2018 роки   

 21  Про затвердження проектів документів для погодження Міністерством 

фінансів України обсягу та умов надання місцевої гарантії   

 22  Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік   



 23  Про затвердження статуту комунального підприємства «Центр незалежних 

експертиз» в новій  редакції   

 24  Про прийняття коштів на утримання закладів охорони здоров’я   

 25  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік   

 26  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)   

 27  Різне   

 

0.1.Обрання редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів до складу 

редакційної комісії.  

По кількісному складу заперечень немає? Немає. Персонально:  

Білоус Інну Василівну;  

Демеху Наталію Іванівну. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Білоус Інну Василівну; 

Демеху Наталію Іванівну. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою редакційної 

комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Демеху Наталію Іванівну. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного шістнадцятої сесії. Пропозиції щодо порядку, 

регламенту, проекти рішень вам роздані. 

 

0.2.Включення до порядку денного питання "Про звернення депутатів 

Конотопської міської ради 7 скликання до Міністерства освіти і науки 

України". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

звернення депутатів Конотопської міської ради 7 скликання до 

Міністерства освіти і науки України". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного шістнадцятої 

сесії дане питання, прошу голосувати 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 



0.3.Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми 

забезпечення організаційної діяльності на 2016 рік". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

внесення змін до Програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2016 рік". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного шістнадцятої 

сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.4.Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Програми 

розвитку комунального підприємства Виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28.02.2016 (7 скликання 5 сесія)". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства Виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 28.02.2016 (7 скликання 5 сесія)". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного шістнадцятої 

сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.5.Виключити з порядку денного питання "Про заслуховування звіту 

Національного транспортного університету щодо обстеження пасажиропотоку 

на міських маршрутах загального користування та оптимізації маршрутної 

мережі міста". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція виключити з порядку денного питання "Про 

заслуховування звіту Національного транспортного 

університету щодо обстеження пасажиропотоку на міських 

маршрутах загального користування та оптимізації 

маршрутної мережі міста". 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного шістнадцятої 

сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.6.Виключити з порядку денного питання "Про надання дозволу на викуп у 

власність земельної ділянки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція виключити з порядку денного питання "Про 

надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки". 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного шістнадцятої 



сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.7.Виключити з порядку денного питання "Про внесення змін до Регламенту 

Конотопської міської ради 7 скликання". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція виключити з порядку денного питання "Про 

внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 7 

скликання". 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного шістнадцятої 

сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.8.Затвердження порядку денного 16 сесії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

шістнадцятої сесії в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

0.9.Затвердження регламенту роботи 16 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи шістнадцятої 

сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою 

системи електронного голосування "Віче" або усного 

звернення депутата до головуючого шляхом підняття рук. 

 

1.Про стан готовності закладів освіти міста до нового навчального року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Беспалій Ользі Віталіївні, начальнику відділу 

освіти міської ради. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Доповіла з даного питання (доповідь додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

 

Дане питання було розглянуто на комісії, комісія пропонує 

депутатам підтримати дане питання. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть запитання? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Задав питання: 

1.Чи забезпечений відділ освіти коштами по всім статтям до 

кінця року? 

2.Яка причина, що забезпечення підручниками шкіл міста 

складає 17%? 

3.Яка ситуація по дитячим садочкам? Дві групи відкрили. Яка 

сьогодні черга і як це питання буде вирішено найближчим 

часом? 

4.Яке бачення фінансування ПТУ? 

5.У звіті нічого не було сказано про вищу освіту. 

Прокоментуйте? 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Галузь освіти міста по захищених статтях забезпечена у 

повному обсязі. Ми незабезпечені на поточні ремонти на суму 

330 тис.грн., які б хотілося зробити до кінця навчального року. 

На оплату праці педагогів, на енергоносії, на оплату 

харчування коштів вистачає.  

Є проблема по підручниках 8-х, 7-х та 4-х класів. 

Підручниками 8-х класів ми забезпечуємося із державного 

бюджету і зараз триває процес отримання їх із міста Суми до 

міста Конотоп. Частково ми їх отримали і до 1 вересня ми 

повинні їх отримати в повному обсязі. В минулому році учні 4-

х класів на 50% були забезпечені за рахунок державного 

бюджету. Інші 50% - це забезпечення за рахунок місцевого 

бюджету. Ми уклали договори із 10 видавництвами на 

постачання підручників. 43% підручників із цих договорів вже 

завезено. По 7 класу дійсно 17%. Складнощі полягають в тому, 

що не всі видавництва встигають друкувати підручники для 

України. Тобто, деякі видавництва говорять про те, що 

надруковані підручники будуть тільки після 1 вересня, у 

зв’язку з великим навантаженням друкування підручників для 

8 класів.  

У цьому навчальному році з 1 вересня на черзі перебуває 632 

дитини. Усі 632 дитини в дошкільні навальні заклади будуть 

влаштовані. Звичайно це буде зроблено із перевищенням 

нормативів наповнюваності груп.  

Щодо профтехосвіти. Наступне питання порядку денного - це  

звернення депутатів Конотопської міської ради 7 скликання до 

Міністерства освіти і науки України. Ви з ним ознайомились, 

ви його бачили, тобто ми пропонуємо підтримати ініціативу 

департаменту освіти і науки Сумської ОДА про об’єднання 3-х 

ПТУ в одне. 30 серпня у нашому місті буде перебувати 



заступник департаменту освіти і науки Сумської ОДА Штика 

Юрій Михайлович, який буде зустрічатися з міським головою і 

з колективами профтехосвіти, і вирішувати це питання. На 

сьогодні ми чекаємо наказу Міністерства освіти і науки про 

приєднання 8-го і 20-го училищ до 4-го.  

Про вищу освіту я говорила, що вони готові до нового 

начального року і державне замовлення вони виконали в 

повному обсязі. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

В якому стані знаходиться тир, який ви будуєте? 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Мова йде про стрілецький тир школи №3. Були виділені кошти 

для кожної школи в певній сумі і свої кошти 3 школа частково 

використала на поточний ремонт тиру. Внутрішні роботи 

закінчені, але нам не дає можливості виконати роботи 

останньої стіни те, що ми не можемо зробити відмостку із 

зовні. Тому, після виконання зовнішніх робіт, ми закінчимо 

ремонт тиру. Він готовий на 90%. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

На міжсесійному засіданні прозвучали проблеми медичних 

сестер і харчування. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Маються на увазі медичні сестри у школах, так як вони 

перебувають у штаті ЦРЛ.  На міжсесійному засіданні ми 

прийняли рішення, що відділ освіти вивчить це питання. На 

сьогодні в Україні є 2 шляхи організації роботи шкільних 

медичних сестер - це прийняти їх у штат навчальних закладів і 

залишити їх у складі поліклінік, які обслуговують дану 

територію. Маємо надію, що до 1 січня ми своє бачення 

сформулюємо.  

Організації харчування в дошкільних навчальних закладів і 

виконання норм харчування зараз немає на 100%. Ми зараз 

виконуємо норми по харчуванню в ДНЗ в середньому на 65%. 

Питання підвищення вартості харчування і збагачення меню 

стоїть сьогодні надзвичайно гостро. Ми прораховували, що 

якщо забезпечити 100% норми харчування, то буде плата за 

харчування 26 грн. на одну дитину від 3 до 6 років і 22 грн. до 

3 років. 60% платять батьки і 40% міський бюджет. Тому і на 

бюджет ляже додаткова плата і на батьківський гаманець. 

Тому теж питання потрібно вивчити і вивчити громадську 

думку.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Коли ми розглядали питання, щоб перевести медичних сестер 

в штат шкіл, то стикнулися з проблемою, що потрібно платити 

їм заробітну плату, за логікою речей із державного бюджету. 



Якщо ми зараз переведемо їх в штат шкіл серед року, то 

вантаження по оплаті праці ми візьмемо на наш бюджет.  

По друге. Заробітна плата у медичних сестер буде меншою, 

ніж вони зараз отримують в ЦРЛ. Тому зараз це питання 

вивчається, ми над ним працюємо. 

Які ще є запитання? Відсутні. 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

2.Про звернення депутатів Конотопської міської ради сьомого скликання до 

Міністерства освіти і науки України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Беспалій Ользі Віталіївні, начальнику відділу 

освіти міської ради. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Пропонуємо підтримати пропозицію відділу освіти 

Конотопської міської ради щодо оптимізації мережі закладів 

професійно-технічної освіти міста Конотоп шляхом 

приєднання до державного професійно-технічного 

навчального закладу Конотопське вище професійне училище 

Конотопського ліцею та Конотопського професійно-

технічного училища і направити відповідний лист до 

Міністерства освіти і науки України. Текст листа у вас 

доданий до проекту рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати дане звернення.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Яка Ваша точка зору по цьому питанню? Як колектив буде 

працювати в перехідний період і так далі? 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Яка ситуація я пояснювала на міжсесійному засіданні. Ми 

ведемо тісне спілкування із департаментом освіти і науки. 

Сказати коли буде це об’єднання точно сказати не можу, бо це 

компетенція Міністерства освіти і науки України. Планується 

об’єднання 3 закладів і проведення навчально-виховного 

процесу на базі 2-х училищ - №4 та №20. Майновий комплекс 

училища №8 планується звільнити повністю з метою 

розташування там військової частини. Певні штатні одиниці 

будуть перейменовані, певні скорочені. Найперше - це 

технічний персонал, що обслуговує зараз училище №8, їм усім 



буде запропонована робота в начальних закладах міста 

Конотоп.  

Могиленко  

Павло Арвитович 

 

На сьогоднішній день ті працівники, які працюють у 

професійному ліцеї, у них в трудовій книжці буде записано 

вище професійне технічне училище №4. Так? 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Так. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

І також ті, що працюють у 20 і 8 училищах. У них заробітна 

плата збільшиться чи ні?  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Зарплата у них не зміниться. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

4.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на профільній комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови  профільної постійної комісії Бейгулу Ігорю 

Станіславовичу. 

Бейгул Ігор 

Станіславович 

Питання розглянуто на комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть запитання, зауваження? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Проект рішення був розглянутий на профільній комісії, в 

результаті розгляду комісія вирішила доповнити це рішення 

пунктами 5.2 та пунктами 6,7,8. У зв’язку з тим, щоб люди не 

чекали ще місяць, вирішили це доповнити, щоб вже надходила 



орендна плата за землю. Розглянуто питання на профільних 

комісіях, на загальних зборах, зауважень та доповнень більше 

не надходило.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови  профільної постійної комісії Бейгулу Ігорю 

Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Прошу підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

  

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови  профільної постійної комісії Бейгулу Ігорю 

Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Прошу підтримати дане питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

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

договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови  профільної постійної комісії Бейгулу Ігорю 



 Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Прошу підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.Про внесення змін до рішень виконкому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови  профільної постійної комісії Бейгулу Ігорю 

Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Прошу підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

10.Про продаж у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови  профільної постійної комісії Бейгулу Ігорю 

Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Прошу підтримати дане питання та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

11.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 має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати та винести на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної постійної 

комісії, пропозицій та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

12.Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2016-

2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.02.2016 (7 скликання 5 

сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови  профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, зауважень немає, 

прошу підтримати. 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

 

Артем Юрійович! Я не по цьому питанню. У нас озвучені були 

доповнення по земельним питанням, ми проголосували в 

цілому, окремо не голосували, все в цілому проголосували. 

Так я розумію. Це сугубо регламентне питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мікрофон Яременко Н.А. 



Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Повідомила, що дійсно в попередньому рішенні із земельних 

питань були доповнення, які озвучила Іноземцева Т.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тоді нам потрібно повернутися до розгляду цього питання, 

розглянути його повторно, включити ці пункти доповнення. 

Чи як? 

Огрохін 

Іван Миколайович 

З доповненнями проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми повинні спочатку повернутися до розгляду цього питання. 

Огрохін 

Іван Миколайович 

Ми проголосували в цілому. Я прошу уточнити, що ми 

проголосували в цілому з доповненнями. 

 Депутати вирішили, що рішення «Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією» 

проголосовано в цілому з доповненнями, які зачитала 

Іноземцева Т.Г. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

13.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення на 

2013-2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Коненко Сергій Михайлович, заступник начальника 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Коненко  

Сергій Михайлович 

 

Дане питання було розглянуто на профільній комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не було, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 



14.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Коненко Сергій Михайлович, заступник начальника 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Коненко  

Сергій Михайлович 

 

Дане питання було розглянуто на профільній комісії, на 

загальних зборах депутатів, але звертаю увагу, що депутати 

надали ще заяви, тому будуть доповнення до рішення по 

видачі матеріальної допомоги, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому разом із тими 

заявами, які надійшли на даний момент, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

15.Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки міських, 

обласних фізкультурно-спортивних заходів та спортивних закладів на 2015-

2016 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Євдоченко Сергій Михайлович, завідувач сектору 

фізичної культури і спорту відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень не було, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

 

 



16.Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанідін Павло Вікторович, головний спеціаліст 

відділу культури і туризму міської ради. 

Степанідін  

Павло Вікторович 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної постійної комісії, на загальних зборах депутатів, 

пропозицій та зауважень не надходило, прошу винести його на 

голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

18.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

 

Проект рішення розглянуто на постійних профільних комісіях, 

на загальних зборах депутатів, на всі запитання були надані 

відповіді, прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Просимо підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

 

 



19.Про затвердження Програми підвищення ефективності взаємодії та 

підтримки учасників бюджетного процесу у м.Конотоп на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень не було, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Прошу підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

20.Про затвердження комплексної Програми підвищення енергоефективності у 

м.Конотоп на 2016-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

В даній програмі депутатами було запропоновано змінити 

деякі пункти, а саме по п.1.9 комісією по ЖКГ було 

запропоновано замість слова "коригування схеми оптимізації" 

зазначити "розробка схеми оптимізації". Також була 

пропозиція від пана Тягнія по п.1.12. Тут у нас по 100 тис.грн. 

розбито на 3 роки. Ним була надана пропозиція 300 тис.грн. 

перекинути на 1 рік, а потім ми побачимо ефект від реалізації 

даного пункту і за потреби також передбачимо кошторис на 

майбутні роки. Тобто всі 300 тис.грн. перенести на один рік, 

щоб одразу на всі 3 будівлі встановити ці лічильники. Також 

паном Огрохіним було запропоновано змінити п.3.1 і 

зазначити в наступній редакції: запровадження відшкодування 

кредитів отриманих ОСББ, ЖКК у рамках державної 

Програми та впровадження енергозберігаючих заходів у 

житлових будинках.  

Прошу підтримати даний проект рішення з усіма 

зауваженнями та пропозиціями депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 



Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, були 

зауваження, вони враховані в доповненнях, прошу підтримати 

окремо по доповненнях. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Дійсно, були внесені зміни і я підтримую їх, але в пункті 3.1 

зробити ще 3.1.А і те що ми казали про тіло кредиту там 

додати, і все воно по плану. Тобто ви давали просто тіло 

кредиту, а ми домовилися, що 3.1. це буде просто кредити, а 

щоб згадати і тіло кредиту - це 3.1.А. Щоб так як в області 

передбачено, щоб воно пішло, як тілом кредиту, але під 

пунктом 3.1.А. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

Добре. Прошу підтримати ініціативу Івана Миколайовича. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Попрохав Огрохіна І.М. зачитати поправку, щоб редакційна 

комісія її записала. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Пункт 3.1. - запровадження відшкодування частини тіла 

отриманих ОСББ у рамках державної програми та 

впровадження енергозберігаючих заходів у житлових 

будинках, запровадження відшкодування кредитів отриманих і 

так далі. Значить залишити його як воно є.  

 Обговорення поправки, яку зачитав Оргрохін І.М. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Ми розмовляємо про надання кредитів. Якщо беремо кредит, 

то є тіло кредиту, є відсотки і все інше. Тому я хотів би, щоб 

ми розмовляли про кредити, але основною тезою залишалося - 

це тіло кредиту і міська рада займається тільки тілом кредиту. 

Тому слово "кредити" залишиться на першому плані, а "тіло 

кредиту" на другому. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

Це 3.1.А. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

3.1.А. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

Добре. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Редакційна комісія не зрозуміла. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

3.1 там кредит, а в 3.1.А тіло кредиту. 

 Триває процедура запису поправок в протокол редакційної 

комісії. 

 



Білоус  

Інна Василівна 

Іван Миколайович! В частині 3.1.А необхідно додати тільки, 

щоб тіло кредиту було окремо? Чи відсотки? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Ми розмовляємо про кредитну систему. Якщо ми кажемо про 

кредити, то це на першому плані, а тіло кредиту йде 3.1.А, 

потім йдуть відсотки, якими займається обласна рада. Тому я 

хотів би, щоб ми розмовляли по кредиту і тілу кредиту. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

Це як уточнення. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Так, уточнення. Ми розмовляємо про одне і теж саме, тема 

одна, але зробіть так фінансово правильно з урахуванням 

фінансових вимог, економічних і те, що треба.  Щоб всі 

програми працювали. Ми розмовляємо, наприклад, тільки про 

одну програму - тіло кредиту, а те, що в області прийняли, 

відсотки погашаємо, ми ніде не згадуємо. Тому я і кажу, що ми 

розмовляємо про кредитну систему, але на себе беремо тіло 

кредиту, ось про що йде мова.  

Білоус  

Інна Василівна 

 

Пункт 3.1. - запровадження відшкодування кредитів 

отриманих ОСББ, ЖБК в рамках державної програми на 

впровадження енергетичних зберігаючих заходів в житлових 

будинках. 

Пункт 3.1.А - запровадження відшкодування тіла кредитів 

отриманих ОСББ і так далі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Додайте державною і обласною. 

Товариство! Ставлю на голосування всі поправки, доповнення, 

які були зроблені депутатами, зачитані заступником міського 

голови і які зараз були озвучені редакційною комісією, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ ПОПРАВКИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 затвердження проектів документів для погодження Міністерством 

фінансів України обсягу та умов надання місцевої гарантії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень не було, 

прошу підтримати. 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

 

Цим проектом рішення ми затверджуємо два проекти 

документів. Перший проект документів - це про надання 

гарантій. В цьому проекті документів пропонувалося пунктом 

13 внести відповідальним за виконання даного рішення 

заступника з економічних питань Степанченка І.О. і власне 

Підлипнця О.М. Це що стосується першого документу. 

По другому документу, який ми затверджуємо - це проект 

договору між фінансовим управлінням та КП "Теплогарант" 

про погашення заборгованості. Тут була пропозиція в п.4.2 

зазначити те, що зміни до цього договору можуть бути внесені 

за домовленістю сторін із відповідним обов’язковим 

попереднім погодженням ради. І там, де п.5.1, яким 

визначається зобов’язання КП "Теплогарант" подавати 

фінансовому управлінню інформацію за запитом, додати 

також депутатів Конотопської міської ради, щоб вони мали 

право запитувати інформацію у комунального підприємства. 

До того ж у пояснювальній записці до цього проекту рішення 

була пропозиція, щоб перший абзац, останнє речення викласти 

в наступній редакції, там де йдеться про вартість проекту 289,5 

тис.євро, співфінансування міського бюджету або 

комунального підприємства зазначити співфінансування 

міського бюджету та комунального підприємства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ. 

 Після голосування за основу відбувся технічний збій системи. 

Протягом 5 хвилин роботу системи було відновлено. 

 Після технічної перерви. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування всі поправки і 

доповнення, які були озвучені Льовшин Н.О., прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиції Льовшин Н.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив повторно на голосування поправки і доповнення, які 

зачитала Льовшин Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиції Льовшин Н.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Оголосив перерву на 10 хвилин. 



 Після перерви (тривала 30 хвилин). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Перерва завершена. Товариство! Ставлю повторно на 

голосування поправки в яких мова йде, в тому числі і про 

призначення відповідальних за відповідні напрямки роботи. 

Від себе надаю поправку, щоб відповідальним за втілення в 

життя цього проекту був мій заступник з економічних питань - 

Степанченко І.О.  

Ставлю на голосування поправки, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Поправки та пропозиції Льовшин Н.О., 

Семеніхіна А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ. 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Ми сьогодні голосували декілька разів по питанням. Якщо у 

нас прийнято рішення і немає секретаріату, а це виконує 

оргвідділ і система, то, будь ласка, ми голосували по одному 

рішенню, нам не показали і система збита, і сьогодні ми знову 

попросили повторити це питання, і система збилася. Тому я 

прошу провести розслідування чому результати голосування 

не показують на екрані. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дав доручення Яременко Н.А. розібратися і надати відповідь 

депутату. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Даний проект рішення, який зараз не був проголосований, 

буде розглядатися на позачерговій сесії Конотопської міської 

ради. Коли сесія відбудеться я повідомлю пізніше через 

організаційний відділ міської ради. Це питання є архіважливим 

для нашого міста, зараз наше місто є частиною тієї системи, 

яка фінансує агресора, окупанта, Москву, тому що газ з 

території Російської Федерації продовжує надходити в 

економіку України і вимивати звідси мільярди доларів. Зараз 

ми мали можливість, я знаю, що є слушні зауваження від 

депутатського корпусу, ці зауваження будуть розглянуті на 

попередній зустрічі депутатів перед позачерговою сесією, але 

для того, щоб упередити можливі провокації, хочу сказати, що 

дане рішення стимулює розвиток економіки міста, бо 

альтернативні види палива будуть закуповуватися в нашому 

місті, а це тільки на одній котельні десятки мільйонів гривнів, 

які могли б залишитися в економіці нашого міста, а не 

фінансувати вбивства наших борців за волю України… 

  



Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Я прошу ті зауваження, які ми сказали, я їх не озвучую, але  

вони технічні, фінансово-економічні, особливо прошу Вас 

вникнути в ці питання, але вважаю, що ті управління, які 

готували дане рішення, недостатньо фахово його підготували. 

 

22.Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

В даному рішенні пропонується внести наступні зміни, а саме 

видалити із назви слова "частини тіла". Це були зауваження 

депутатів, прошу врахувати і підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Наша пропозиція врахована, більше зауважень і пропозицій не 

було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Пропозиція врахована в проекті рішення. 

Тому ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

23.Про затвердження статуту комунального підприємства «Центр незалежних 

експертиз» в новій  редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях, на 

загальних зборах депутатів, на комісіях були технічні питання 

до директора лабораторії, якщо питання залишились, то прошу 

їх задавати директору лабораторії, а якщо всі питання 

вичерпані, то прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Дане питання розглядалося на профільній комісії і була 

пропозиція додати більше функцій - якість газу, бензин і так 

далі. Що додали до видів діяльності, окрім тих, що були 

прописані в проекті рішення? 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Ні. Ті що були, ті і залишаються. Додавати ми нічого не 

додавали.  

Завгородній  

Сергій Іванович 

Виникали у нас на комісії питання, які ми озвучили, відповіді 

немає. Ми просили порівняльну таблицю, які можливості у 



 цієї лабораторії, що вона може робити і порівняти з тим, що 

зараз робиться. По ціні для населення, для підприємців ми не 

отримали відповіді на цей час.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

До слова запрошується начальник харчової лабораторії. Чому 

Ви не надали відповідь на запит депутатів? 

Литвинова  

Оксана Сергіївна, 

начальник КП 

"Центр незалежних 

експертиз" 

По якості газу та бензину. Цей пункт внесений в Статут, як 

контроль екологічної безпеки і в межах цього пункту ми 

можемо проводити контроль якості газу та бензину. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

У нас пропозиції щодо тарифів - щоб тарифи у даному центрі 

були не вищі за альтернативні комерційні послуги у місті. 

Тобто, якщо це комунальне, то воно має ціни тримати не вище 

ніж у відповідних комерційних закладах.  

Литвинова  

Оксана Сергіївна, 

начальник КП 

"Центр незалежних 

експертиз" 

На даний момент ми працюємо так само як і наші органи 

санітарної станції по одній і тій постанові, ціна на послуги та 

сама, але ми працюємо без ПДВ. Тобто ціни наші на 20% 

нижчі. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ви можете прописати в Статуті, що ціни ваші не вищі? 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Ні. Такого в Статуті прописувати не можна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дайте відповідь на запитання пана Завгороднього по 

порівняльній таблиці. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вас попросила депутатська комісія, щоб ви надали 

порівняльну таблицю. Де таблиця? 

Литвинова  

Оксана Сергіївна, 

начальник КП 

"Центр незалежних 

експертиз" 

У мене є надрукована. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чому не передана депутатам? 

 

Литвинова  

Оксана Сергіївна, 

начальник КП 

"Центр незалежних 

експертиз" 

Я доповідала на попередньому слуханні, питань не було. Зараз 

роздамо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я питаю не коли роздасте. Я питаю чому не роздали? Кому Ви 

підпорядковуєтеся? 

Литвинова  

Оксана Сергіївна, 

Ігорю Олеговичу! 



начальник КП 

"Центр незалежних 

експертиз" 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ігор Олегович! Зараз розпорядження про догану. Це 

називається дисципліна.  

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

ЇЇ не було на цій комісії, вона не знала про таке завдання. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тоді, Ігор Олегович, зараз підготувати розпорядження про 

проведення службового розслідування з даного питання, а 

винних так само покарати. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Я згодна, що потрібно притягувати до дисциплінарної 

відповідальності, але і тих, хто знав, що це повинні вони 

зробити і контролює це питання. Не тільки тих хто не виконав, 

але і тих хто не проконтролював. А про це знав Степанченко 

І.О. Чому він не викликав, не повідомив. Тобто всіх з верху і 

до низу.  

Степанченко  

Ігор Олегович 

З депутатами було обговорено, що на загальних зборах 

депутатів буде презентована дана інформація начальником 

лабораторії. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Я хотів би виступити в захист Степанченка І.О., можливо не 

проконтролював, але коли минулої сесії ми приймали рішення 

і керівник лабораторії, а сьогодні центру, був, то ми задавали 

ці питання. Пройшло вже більше місяця, члени комісії, які 

були можуть підтвердити. По друге, у зв’язку з тим, що дійсно 

створюється нове підприємство, хотілося б побачити ті 

послуги, які будуть надаватися в порівнянні і бачення 

майбутнього розвитку цього комунального підприємства.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тепер у мене запитання до депутатів. У нас була 

погоджувальна рада. Чому ви не задали цих запитань під час 

погоджувальної ради?  

Попрохав депутатів вирішувати питання на погоджувальній 

раді і на майбутнє не піднімати подібні питання на сесіях. 

Дав доручення Степанченку І.О. провести розслідування до 

кінця дня 26.08.2016.  

Дав доручення Литвиновій О.С. надати вичерпну інформацію 

депутатам по послугам, які плануються надавати та завести 

сторінку у Facebook. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які ще є зауваження та доповнення? 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 



24.Про прийняття коштів на утримання закладів охорони здоров’я. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на комісіях, на загальних 

зборах, запитань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях профільних 

комісій, на загальних зборах депутатів, питань та зауважень не 

було, крім одного пункту, який стосувався 75 тис.грн. на 

глядацьку залу. Даний проект рішення вами був вже 

підтриманий сьогодні, тому пропоную прийняти даний проект 

рішення, який є перед вами, в повній редакції. 

Це поки що без доповнень, за доповнення окремо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

 

Враховуючи те, що по 4 пункту рішення прийнято, то питання 

знято, єдине, що п.6 буде викладений трішки в іншій редакції - 

це депутатські кошти, вони змінилися. Решту прошу 

підтримати. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Також є доповнення. Перший пункт - на виконання постанови 

КМУ ми приймаємо 790 тис.грн. і розподіляємо їх між 9 

школою і ЦДЮТ. Другим пунктом ми розподіляємо 60 

тис.грн. - це на наших учасників АТО, по 10 тис.грн. на 

загинувших та по 2 тис.грн. на тих, хто отримав поранення. 

Також 70 тис.грн. на водоканал. І третім пунктом ми 

розподіляємо депутатські кошти.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Ігор Олегович! Ми сьогодні прийняли Програму підвищення 

енергоефективності на 2016-2018 роки, якою передбачили 

фінансування деяких заходів з енергозбереження. Скажіть 



коли ці кошти будуть передбачені? 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Це лише програма, фактичне виділення коштів буде окремим 

рішенням. На дану сесію вони не були винесені. Це питання 

буде винесено до 2017 року.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Кошти туди можуть надійти по жовтню місяцю, по 

перевиконанню бюджету за 3 квартал. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Згідно цієї Програми у нас є заходи, які повинні бути 

профінансовані в 2016 році до опалювального періоду. Тому я 

хотів би розуміти, що якщо ми передбачаємо заходи, то чому 

ми їх не фінансуємо? 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Повідомив, що  даний проект рішення був презентований на 

минулій сесії і не був прийнятий. Тому на цій сесії 

розглядаємо знову цю Програму, а на наступній сесії буде 

питання про фінансування Програм, які потрібно фінансувати 

у 2016 році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що все залежить від наповнюваності бюджету. 

Перерозподіл коштів потрібно робити тоді, коли вони є. Зараз 

ті кошти, які у нас були по півріччю, ми розподілили.  

Могиленко  

Павло Арвитович 

 

Задав питання по депутатським коштам. 

МОГИЛЕНКО: Задав питання по рішенню по спрямуванню 

депутатських коштів.КОШЕВЕЦЬКА:  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що депутатські кошти по третьому кварталу 

будуть по 100 тис.грн. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Задав питання по рішенню по спрямуванню депутатських 

коштів. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Дійсно, деякі депутати підходили пізніше, після формування 

додатків. Наприклад, Клименко І.Г.. Білоус І.В., Ульянченко 

О.Ф., Льовшин Н.О. додали пізніше. Ми пообіцяли їм, що 

включимо цей напрямок, коли будемо формувати рішення. А 

Ваше було включено раніше, воно в проекті вже є.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування проект рішення з усіма 

доповненнями, які були зачитані Степанченком І.О. в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

26.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 

 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 



Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даним проектом рішення ми приводимо нашу Програму 

соціально-економічного розвитку у відповідність із 

сьогоднішніми прийнятими рішеннями. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Льовшин Наталі Олександрівні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ.   

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Якщо немає від депутатського корпусу заяв, 

пропозицій, то всі питання порядку денного розглянуті. 

Мені надійшло звернення від пана Назаренка - представник 

однієї з громадських організацій, який хоче виступити. 

Оскільки це питання не було включено до порядку денного 

сесії, то я йому надам слово для виступу після завершення 

сесії. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 

 


