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ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

№ Назва прийнятого рішення Стор. 

1.  Протокол двадцять другої сесії міської ради сьомого скликання  

2.  Списки депутатів, списки запрошених, результати поіменних 

голосувань   
 

3.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради  

4.  Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому 

Яроцького В.І. 
 

5.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 
 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

7.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

8.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі 
 

9.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень 

міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 

10.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок  

11.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть 

бути виставлені на земельні торги 
 

12.  Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору 

виконавців земельних торгів, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки 

 

13.  Про передачу до комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп майна 
 

14.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства Виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 скликання 5 сесія) 

 

15.  Про затвердження схеми оптимізації системи централізованого 

водовідведення м.Конотоп 
 

16.  Про затвердження норм витрат на проведення спортивних 

заходів та нагородження переможців та призерів спортивних 

змагань 

 

17.  Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання 

учасників бойових дій і інвалідів війни 
 

18.  Про дозвіл на виконання педагогічної роботи Семеніхіну А.Ю.  

19.  Про створення комунального закладу «Конотопський міський 

палац культури» та затвердження його статуту 
 

20.  Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта  
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Конотопа» на 2014-2017 роки 

21.  Про внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту на 2007-2017 роки 
 

22.  Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» в новій редакції 
 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 

скликання 64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих 

податків та зборів» 

 

24.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік  

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2017 рік» (7 скликання 21 сесія) 
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УКРАЇНА  

 Конотопська міська рада 
 

 ПРОТОКОЛ 

 22 сесія Конотопської міської ради 
 

 

м.Конотоп 

від   26.01.2017 10:00    
 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії:   29 (список додається) 

Запрошених:    35 (список додається) 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Перед початком сесії міський голова повідомив 

присутніх, що сьогодні на сесії планується виділення 2,5 

млн.грн. трамвайному управлінню для ремонту 

трамвайних вагонів та на купівлю автобусів для 

здійснення пасажироперевезень. 

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 присутній 27 

депутатів. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати 

роботу двадцять другої сесії. Хто за те, щоб двадцять 

другу сесію розпочати, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! На сесії присутні: депутат 

Сумської обласної ради Биркун Микола Борисович, 

перший заступник начальника Конотопського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в 

Сумській області Васильченко Олександр Вікторович, 

керівник Конотопської місцевої прокуратури Сегида 

Сергій Миколайович, в.о. начальника Конотопської ОДПІ 

ГУ ДФС у Сумській області Чеботарьов Юрій Юрійович, 

члени виконавчого комітету міської ради, заступники 
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міського голови, представники засобів масової 

інформації, політичних партій, громадських організацій та 

громадськості. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 22 сесії міської ради 7 скликання 

26 січня 2017 року 

№ Назва рішення 

1.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради 

 Постійні комісії міської ради: 

-з питань депутатської діяльності, етики, законності та 

правопорядку (голова Гланц В.А.); 

-з питань освіти, культури та охорони здоров’я (голова 

Гричановський А.М.); 

-з питань архітектури, містобудування, земельних відносин 

(голова Дубовик Л.І.). 

 

2.  Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому                 

Яроцького В.І. 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

 

5.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

договорів оренди землі 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

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

ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

8.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

9.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

10.  Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців 

земельних торгів, характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки 

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

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

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

11.  Про передачу до комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп майна 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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12.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія) 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

13.  Про затвердження схеми оптимізації системи централізованого 

водовідведення м.Конотоп 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

14.  Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та 

нагородження переможців та призерів спортивних змагань 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

15.  Про створення комунального підприємства «Муніципальний футбольний 

клуб «Шахтар» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

 

16.  Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни    

             Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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17.  Про дозвіл на виконання педагогічної роботи Семеніхіну А.Ю.  
 Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

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

18.  Про створення комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» та затвердження його статуту 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради  

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

19.  Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

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

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

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

64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків та зборів» 

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

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

21.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

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

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

22.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа 

на 2017 рік» (7 скликання 21 сесія) 

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

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

22 сесії міської ради 7 скликання 
 

26 січня 2017 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- до 15 хвилин 

 



10 
 

№ з/ч Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Обрання редакційної комісії   

 0.2 
 Виключення з порядку денного питання "Про створення комунального 

підприємства "Муніципальний футбольний клуб "Шахтар"   

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

програми розвитку електротранспорту на 2007-2017 роки"   

 0.4 

 Включення до порядку денного питання "Про затвердження статуту 

комунального підприємства "Конотопське трамвайне управління" в 

новій редакції"   

 0.5  Затвердження порядку денного 22 сесії   

 0.6  Затвердження регламенту роботи 22 сесії   

 25  Запит Марченка Ю.М.   

 26  Запит Бібика В.В.   

 1  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради   

 2 
 Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому Яроцького 

В.І.   

 3  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 4 
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 5 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 6 
 Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 7 
 Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень міської 

ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 8  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   

 9 
 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги   

 10 

 Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців 

земельних торгів, характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки   

 11 
 Про передачу до комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп майна   

 12 

 Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія)   

 13 
 Про затвердження схеми оптимізації системи централізованого 

водовідведення м.Конотоп   

 14 
 Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та 

нагородження переможців та призерів спортивних змагань   

 16 
 Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни   

 17  Про дозвіл на виконання педагогічної роботи Семеніхіну А.Ю.   
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 18 
 Про створення комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» та затвердження його статуту   

 19 
 Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки   

 20 
 Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 21 
 Про затвердження статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» в новій редакції   

 22 
 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 

64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків та зборів»   

 23  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік   

 24 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2017 рік» (7 скликання 21 сесія)   

 

0.1.Обрання редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Для подальшої роботи сесії нам необхідно 

обрати редакційну комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Паламарчук Тамару Михайлівну; 

Клименка Івана Григоровича. 

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 - Клименко І.Г., Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Паламарчук Тамару Михайлівну; 

Клименка Івана Григоровича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою 

редакційної комісії. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до визначення порядку денного 

двадцять другої сесії. Пропозиції щодо порядку, 

регламенту, проекти рішень вам роздані. 

 

0.2.Виключення з порядку денного питання "Про створення комунального 

підприємства "Муніципальний футбольний клуб "Шахтар". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Надійшла пропозиція виключити з порядку 

денного питання «Про створення комунального 

підприємства «Муніципальний футбольний клуб 



12 
 

«Шахтар». 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного двадцять 

другої сесії дане питання, прошу голосувати 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключення з порядку денного 

питання "Про створення комунального підприємства 

"Муніципальний футбольний клуб "Шахтар". 

 

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

програми розвитку електротранспорту на 2007-2017 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням «Про 

внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту на 2007-2017 роки». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

другої сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного 

питання "Про внесення змін до міської програми 

розвитку електротранспорту на 2007-2017 роки". 

 

0.4.Включення до порядку денного питання "Про затвердження статуту 

комунального підприємства "Конотопське трамвайне управління" в новій 

редакції". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням 

«Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» в новій редакції». 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

другої сесії дане питання, прошу голосувати 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного 

питання "Про затвердження статуту комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління». 

 

0.5.Затвердження порядку денного 22 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що депутатські запити включаються до 

порядку денного автоматично. Спочатку будуть 

проголосовані запити, які є у депутатів, а потім будуть 

розглянуті рішення відповідно до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

двадцять другої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 22 сесії. 

 

0.6.Затвердження регламенту роботи 22 сесії. 

Семеніхін   Хто за те, щоб затвердити регламент роботи двадцять 
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Артем Юрійович другої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження регламенту роботи 22 

сесії. 

 

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. 
 

Порядок денний 22 сесії міської ради 7 скликання 

№ 

з/ч 

Питання  

1.  Запит Марченка Ю.М. 

2.  Запит Бібика В.В. 

3.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради 

4.  Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому Яроцького В.І. 

5.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

7.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією 

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

договорів оренди землі 

9.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень міської ради, 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

10.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

11.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

12.  Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців 

земельних торгів, характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки 

13.  Про передачу до комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп майна 

14.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія) 

15.  Про затвердження схеми оптимізації системи централізованого 

водовідведення м.Конотоп 

16.  Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та 

нагородження переможців та призерів спортивних змагань 

17.  Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників 
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бойових дій і інвалідів війни 

18.  Про дозвіл на виконання педагогічної роботи Семеніхіну А.Ю. 

19.  Про створення комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» та затвердження його статуту 

20.  Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки 

21.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 

22.  Про затвердження статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» в новій редакції 

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

64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків та зборів» 

24.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2017 рік» (7 скликання 21 сесія) 
 

РЕГЛАМЕНТ 

 роботи пленарного засідання  

22 сесії міської ради 7 скликання 
 

26 січня 2017 року 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

- до 15 хвилин 
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25.Запит Марченка Ю.М. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Зачитала запит депутата Марченка Ю.М. щодо 

передбачення коштів в міському бюджетні на ремонт 

будинку №35 по вулиці Успенсько-Троїцькій (запит 

додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит Марченка 

Ю.М., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Запит Марченка Ю.М. 

 

26.Запит Бібика В.В. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Зачитав запит щодо оприлюднення на сайті 

Конотопської міської ради та в газеті Конотопський 

край інформації про наміри укладання договорів по 

закупівлі за державні кошти товарів та послуг органами 

міської ради (запит додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит Бібика В.В., 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Запит Бібика В.В. 

 

1.Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для виступу надається голові постійної комісії з 

питань депутатської діяльності, етики, законності, 

правопорядку, антикорупційної політики, врегулювання 

конфлікту інтересів, демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією та правоохоронними 

органами, взаємодії з органами самоорганізації населення 

Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Зачитав звіт (інформація додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для виступу надається голові постійної комісії з 

питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, 

фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, 

соціального захисту населення, праці, охорони здоров’я, 

материнства і дитинства Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Зачитав звіт (інформація додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для виступу надається заступнику голови постійної 

комісії з питань архітектури, містобудування, земельних 

відносин Бейгулу Ігорю Станіславовичу. 
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Бейгул  

Ігор Станіславович 

Зачитав звіт (інформація додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заслуховування звітів 

постійних комісій міської ради. 

 

2.Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому Яроцького 

В.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Зачитав звіт (інформація додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть запитання. 

Білоус  

Інна Василівна 

Чи є в пріоритетах освітлення конотопських лікарень? 

Обов’язково потрібне освітлення біля хірургічного 

відділення та дитячої лікарні. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Освітлення визначалося відповідно до проекту.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Питання в тому, що освітлення було відновлено згідно 

тих проектів, які були ще раніше. Тобто всі ті опори по 

міській лікарні і ЦРЛ, і кріплення до ліхтарів, вони всі 

задіяні. Потрібно додати додатково 4 опори біля 

хірургічного відділення і дитячої лікарні, але ці роботи 

можна розпочати тоді, коли розмерзнеться ґрунт. 

Білоус  

Інна Василівна 

Тобто в 2017 році це буде зроблено? 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Там потрібно поставити додаткові опори.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там лишилося поставити 7 опор. Опори зараз 

закуповуються управлінням ЖКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Якщо більше немає запитань, то ставлю на 

голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про заслуховування звіту 

керуючого справами виконкому Яроцького В.І. 

 

3.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 
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Ігор Олегович 

 

в постійних комісіях, на загальних зборах депутатів, 

пропозицій та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, пропозицій та заперечень 

не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

На загальних зборах депутатів я робила зауваження щодо 

пункту 2.4.1. Земельні ділянки на яких розташовані 

багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі 

і споруди, прибудинкові території перебувають у 

спільній, сумісній власності власників квартир та 

нежитлових приміщень у будинку і передаються у 

власність або постійне користування або співвласникам в 

установленому КМУ порядку. Порядок використання цих 

ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а 

також належні до них будівлі, споруди, прибудинкові 

території визначаються співвласниками і тільки 

співвласниками, і ніхто інший не може брати ці будинки, 

у яких вже є власники, у власність. Через те я пропоную 

слова «у власність» прибрати, бо власниками 

багатоквартирних будинків можуть бути тільки 

співвласники – мешканці квартир цього будинку.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дмитренко Оксана Іванівна (начальник земельного 

відділу), прокоментуйте будь ласка.  

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Всі землі міста є власністю Конотопської міської ради. На 

даний час надається дозвіл на розроблення 

землевпорядної документації. Тут йде мова не про 

власність квартир, а про земельну ділянку. Ми власник і 

ми на своє ім’я розробляємо землевпорядну 

документацію. Право постійного користування є 

похідною права власності і ми як власник 

розпоряджаємося землею і передаємо її чи ОСББ, чи 

розпоряднику будинку – це ЖЕК, чи будь кому на право 

постійного користування або права оренди. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Я чітко прочитала із Закону, що земельні ділянки на яких 

розташовані багатоквартирні будинки, перебувають у 

спільній, сумісній власності власників квартир та 

нежитлових приміщень. 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Якщо спиратися на ці слова, які Ви прочитали, то тоді 

дозвіл потрібно надавати не Конотопській міській раді, а 

ЖЕКу або ОСББ, або надати їй Конотопській міській раді 

в постійне користування і розпочати сплачувати податки. 
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На сьогоднішній день ні звернення від ОСББ, ні від ЖЕКу 

не було. Ми можемо надати ЖЕКу, ми можемо надати 

ОСББ, вони не зверталися, а коли звернуться то з першого 

дня повинні будуть сплачувати кошти і за свої кошти 

розробляти землевпорядну документацію. Це міська рада 

робить для того, щоб за свої кошти, бо у нас програмою 

передбачені ці кошти, розробити документацію, а потім, 

як власник, передавати ЖЕКу або ОСББ права на 

постійне користування. Тобто навпаки ми намагаємося 

зробити краще. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Інна 100% не права, бо якщо зробити так як хоче 

вона, то тоді люди повинні будуть платити податок за 

землю, за свої кошти розробляти землевпорядну 

документацію, а це десятки тисяч гривень. Розумієте? 

Зараз до нас звернулися люди, знаєте, як було раніше, 

добудували собі балкон, незаконно, порушили всі норми і 

страждає будинок. Я особисто стою на позиції, що якщо 

людина має перший поверх і якщо вона може добудувати, 

щоб це було естетично правильно і хоче це зробити, то 

нехай собі робить, тільки це повинно бути в єдиному 

архітектурному стилі і згідно чинного законодавства, і 

щоб не було заперечень від сусідів. Якщо зараз до нас 

звернулися кілька людей, які хочуть добудувати собі 

балкон, то нехай собі роблять. А якщо зробити так як 

каже Інна, то потрібно, щоб люди заплатили кілька 

десятків тисяч за розроблення землевпорядної 

документації.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

Якщо ми зараз у формулюванні даного дозволу уберемо 

слова «у власність», то ми повинні вказати інше право 

користування, тому що на сьогоднішній день при 

погодженні землевпорядної документації Управлінням 

Держземагенства надаються висновки, які не погоджують 

цю документацію у зв’язку із тим, що саме не вказано на 

яких правах надається дозвіл на землю. Тобто це вимога 

організації землевпорядної і Держземагенства. Тому ми 

пишемо «у власність». А якщо ми є власником, то самі 

собі робимо документацію, а потім будемо її передавати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Звичайно. Під багатоповерхівками є земля, яка ще з 

радянських часів є неоформлена. У кожного будинку є 

прибудинкова територія, на яку мають право мешканці 

будинку (поставити гараж, дитячий майданчик тощо). Але 

меж не існує, бо немає документації. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Це юридично не правильно і не можна такого писати. 

Після того, як з’явився ЗУ «Про особливості здійснення 

права власності в багатоквартирному будинку», то ми 
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зобов’язані всім мешканцям багатоповерхових будинків 

безкоштовно виготовити землевпорядну документацію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це ми і робимо, Вам начальник земельного відділу 

пояснював. Зараз виготовляємо документацію і передаємо 

їм її у власність, у користування. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, пропозицій та заперечень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною. 

 

5.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, зауважень та заперечень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 
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 прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

 

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

договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, зауважень та заперечень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

 

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

ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, зауважень та заперечень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішень виконкому, скасування рішень міської ради, 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 
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8.Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, зауважень та заперечень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельних ділянок. 

 

9.Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення жваво обговорювався на 

профільній комісії, на загальних зборах депутатів, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, заперечень не було, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження переліку 

земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги. 

 

10.Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців 

земельних торгів, характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозицій та зауважень 
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 не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  

заступнику голови  профільної постійної комісії Бейгулу 

Ігорю Станіславовичу. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Комісія розглядала це питання, зауважень та заперечень 

не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців 

земельних торгів, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки. 

 

11.Про передачу до комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних комісій, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося на профільній комісії, зауважень та 

пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу до 

комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп майна. 

 

12.Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних комісій, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося на профільній комісії, розглядали 

жваво, всі голоси були «за», прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до 

Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно- 

каналізаційного господарства на 2016-2017 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія). 

 

13.Про затвердження схеми оптимізації системи централізованого 

водовідведення м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних комісій, на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося на профільній комісії, доповідав 

директор Кондратьєв Є.О., 4 голоси «за», прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

Подякував голові і депутатському корпусу за підтримку в 

минулому році водоканалу та висловив сподівання на 

плідну співпрацю і в майбутньому. 

Попрохав створити комісію для залучення іноземних 

інвестицій для розвитку водоканалу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав Кондратьєва Є.О. у розвитку водоканалу. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження схеми 

оптимізації системи централізованого водовідведення 

м.Конотоп. 
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14.Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та 

нагородження переможців та призерів спортивних змагань. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній 

комісії, в постійних комісіях міської ради, на загальних 

зборах депутатів, на всі запитання були надані 

обґрунтовані відповіді, пропозицій та зауважень не було, 

прошу винести 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 даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження норм 

витрат на проведення спортивних заходів та 

нагородження переможців та призерів спортивних 

змагань. 

 

16.Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній 

комісії, в постійних комісіях міської ради, на загальних 

зборах депутатів, пропозицій та зауважень не було, прошу 

винести 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 даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про Порядок виплати 

грошової компенсації за поховання учасників бойових 

дій і інвалідів війни. 
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17.Про дозвіл на виконання педагогічної роботи Семеніхіну А.Ю. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Слово має Яроцький Венедикт Ідрисович, керуючий 

справами виконкому. 

Яроцький  

Венедикт Ідрисович 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній 

комісії, в постійних комісіях міської ради, на загальних 

зборах депутатів, пропозицій та зауважень не було, прошу 

винести на голосування та підтримати. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Дане питання розглядалося на засіданні комісії, прошу 

підтримати. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

«Машини і обладнання для переробки 

сільськогосподарської продукції». Чи був у Вас такий 

предмет коли Ви навчалися?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Звичайно. Він трішки не так називався на той момент. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 1, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про дозвіл на виконання 

педагогічної роботи Семеніхіну А.Ю. 

 

18.Про створення комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» та затвердження його статуту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане рішення розглядалося на профільних комісіях, 

запитання і деякі зауваження були, вам роздана додаткова 

інформація, 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 даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Хочу 

повідомити, що видатки з міського бюджету фактично не 

змінюються. Тобто ці кошти вже були передбачені в 

бюджеті на зарплату директору, завгоспу, електрику і 

охоронцю, в розрахунках, коли ця будівля була в молоді 

та спорту. Тут просто відбувається зміна розпорядника 

коштів. В майбутньому ми плануємо розвивати цей 
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будинок культури і зробити його палацом культури.  

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Висловив занепокоєність, що це рішення загострить 

проблему, що в мікрорайоні КВРЗ не буде закладів, де 

діти будуть займатися в гуртках і секціях.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Відповів, що в такий спосіб можна оживити будівлю 13 

школи, тобто зробити гуртки і секції на її базі, а також 

планується реконструкція дитячого садочку по вулиці 

Трудовій, де можна відкрити також секції і гуртки.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про створення 

комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» та затвердження його статуту. 

 

19.Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Багрянцева Олена Юріївна, секретар міської 

ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях, були 

зауваження, надані уточнюючі таблиці, 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 даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2014-

2017 роки. 

 

20.Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даним проектом рішення пропонується виділити 

трамвайному управлінню 2,5 млн.грн. на розвиток 

електротранспорту. Даним проектом рішення, я хочу 

звернутися до міського голови і депутатів, пропонується 

виділити 2,5 млн.грн., але у зв’язку із тією ситуацією, що 
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збільшилася в 2,5 рази ціна за електроенергію, а також у 

зв’язку із тим, що один тиждень не здійснював рух 

електротранспорт в місті, у зв’язку із ремонтом переїзду, 

виникла деяка заборгованість по заробітній платі 

працівникам трамвайного управління і заборгованість по 

електроенергії. Виходячи із цього я пропоную виділити у 

внесок у статутний капітал 2,4 млн.грн., де 2 млн.грн. піде 

на закупівлю автотранспорту, а 400 тис.грн. піде на 

початок робіт по нашим трамваям, а 100 тис.грн. 

виділити, із цих 2,5 млн.грн., на погашення 

заборгованості із заробітної плати, а також погашення 

заборгованості за електроенергію. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Пащенко Інна Олексіївна. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

На скільки мені стало відомо 20 грудня перевізники 

внесли свої пропозиції в управління економіки щодо 

перегляду тарифів на транспорт. І з цього часу по 21 січня 

транспортна комісія, яку я очолюю не прийняла участі ні 

в яких ні обговореннях, ні в круглих столах. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Я Вам телефонував. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я зараз читаю договір між перевізниками і організатором 

перевезень є виконавчих комітет. У ньому написано, що 

організатор перевезень погоджує тарифи на організацію 

перевезень пасажирів. У разі необхідності, коли виникає 

питання пов’язане із забезпеченням перевезень, на 

обговорення громадськості міста потрібно виставити це 

питання. Далі – забезпечити роботу комісії, на яку 

покладено функції контролю і так далі. Тобто виходить, 

що жодних переговорів з перевізниками не було і ми 

могли це попередити.  

Я говорила із Степанченком І.О., перевізниками в 

телефонному режимі. Після того не було. Тобто за стіл 

переговорів ми не сіли жодного разу. Я не знаю до цього 

часу, який у нас обґрунтований тариф на перевезення. Я 

не чула пропозиції перевізників, вони подавали різні 

пропозиції. Виконком повинний був забезпечити 

нормальну дію транспорту в місті, але ми довели це до 

колапсу, довели до того, що постраждали в першу чергу 

люди і ми могли це попередити. 

Тепер щодо виділення коштів. Ми не проти розбудови 

комунального транспорту в місті, але не було наведено 

порядку у графіках руху транспорту і так далі. 

Якщо ми зараз навіть розбудуємо комунальний 

транспорт, то в першу чергу потрібно поліпшити якість 
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обслуговування. 

На закупівлю транспорту, на налагодження роботи, на 

організацію роботи підприємства в нових умовах піде 

певний час. Як будуть обслуговуватися люди у цей час?  

Я отримала багато дзвінків з Калинівки, люди кажуть, що 

несуть дітей в дитячі садочки на руках, коли був страйк. 

Я зараз пропоную відновити на перехідний період 

нормальний рух транспорту в місті, сісти за стіл 

переговорів з усіма перевізниками і домовитися, але це 

потрібно було зробити вже давно.  

Виникає питання, що це було? 

Я прошу включити, якщо буде розподіл чи використання 

коштів на транспорт, мене особисто, як голову комісії і 

всіх бажаючих представників моєї комісії у комісію за 

здійсненням контролю за використанням коштів, які ми 

виділимо сьогодні на закупівлю транспорту. Я прошу 

долучити і в подальшому долучати членів нашої комісії 

до переговорів і в усі справи, що стосуються транспорту. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Ви говорили про колапс, а Ви хоча б раз, як голова 

транспортної комісії, зібрали свою комісію з даного 

питання? Були ініціатором? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Шановне товариство! Пані Інна Пащенко абсолютно 

самоусунулася від виконання своїх обов’язків, як голови 

комісії в самий найтяжчий момент для нашого міста. Ні 

разу вона не зайшла ні до мене в кабінет, вона ні разу не 

вийшла в засоби масової інформації чи в ефір, на сторінці 

у фейсбук нічого не написала, ні разу не зібрала 

транспортну комісію. Зараз навіть ті маршрути, які 

саботували, почали їздити в якості вибачення. Вся 

громада міста Конотоп в понеділок прийшла, всі знали, 

що відбудеться мітинг, відбудуться переговори і так далі, 

одна Інна Пащенко не знала, хоча це її профільне 

питання, бо її тут не було. Були всі і перевізники, і 

громада, а її не було... 

Зараз рух транспорту в місті Конотоп повністю 

відновлено, окрім маршруту №1 від якого добровільно 

відмовилося автотранспортне підприємство «Корунд С». 

Цього першого маршруту більше не буде в Конотопі, він 

буде кільцевим, таким як він був раніше, як вимагає 

громада міста. Щоб можна було доїхати до лікарні, 

спортивного магазину, щоб було зручно. І для того, щоб 

більше не було шантажу з боку перевізників, і для того, 

щоб забезпечити зараз якісні автоперевезення ми 

плануємо для початку закупити 7 одиниць, щоб зробити 

цей кільцевий рух і в такий спосіб впливати на 
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ціноутворення в міста на автоперевезення. 

Більше того, щочетверга перед сесією о 9.00 в моєму 

кабінеті відбувається засідання голів фракцій і голів 

постійних комісій. Сьогодні розглядалися стратегічні 

питання – виділення коштів на трамваї, їх ремонт тощо, 

то пані Інна Пащенко не прийшла, а прийшла через 40 

хвилин коли все проговорили… 

Тому товариство! Ви згодні, що потрібно поставити це 

питання на голосування і припинити його обговорення? 

Згодні? Так. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Зі змінами та доповненнями! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Зі змінами та доповненнями, які були озвучені 

Степанченком І.О. 

Я ставлю проект рішення на голосування в цілому з усіма 

змінами і доповненнями, прошу голосувати. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Я також доповнила включити мене, як голову комісії і 

представників комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це в робочому порядку, на міжсесійному засіданні буде 

обговорюватись не просто, що будемо купляти, а і 

зовнішній вигляд автобусів, які будемо купляти. І не Вас 

персонально буде включено, а ввесь депутатський корпус 

прийме участь у вирішенні цього питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 

 

21.Про затвердження статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Відповідно до щойно прийнятого проекту рішення,. де ми 

збільшуємо статут, нам потрібно привести сам статут у 

відповідність. Це технічний момент, я прошу підтримати і 

проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ми за те, щоб розбудовувати комунальний транспорт, але 

ми просимо включити представників комісії у комісію по 

контролю по використанню цих коштів.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згідно Ваших обов’язків і повноважень Ви і так це 

здійснюєте. 
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Пащенко  

Інна Олексіївна 

Напишіть у рішенні контроль. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

В проекті рішення «Про затвердження статуту 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» в новій редакції» написано: 

П.3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

постійну депутатську комісію з питань промисловості, 

транспорту та зв’язку, підприємництва та надання послуг 

(голова Пащенко І.О.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження статуту 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» в новій редакції. 

 

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

64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків та зборів». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даним проектом рішення ми приводимо у відповідність 

наші податки та збори до всеукраїнського законодавства. 

Даний проект рішення жваво обговорювався на комісіях, 

були різні пропозиції та зауваження і було декілька 

рішень, зокрема на загальних зборах, щоб дані пропозиції 

та зауваження винести на наступну сесію, якщо такі 

будуть. Прошу підтримати в тій редакції, в якій є. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія розглядала дане питання, були зауваження, ми їх 

будемо розглядати на наступній сесії і прошу винести 

даний проект рішення на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 

сесія) «Про встановлення окремих місцевих податків 

та зборів». 

 

23.Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  Даний проект рішення обговорювався на загальних 
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Ігор Олегович зборах депутатів, на профільній депутатській комісії, всі 

питання були обговорені, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося, просимо винести всі 

зауваження на міжсесійне засідання і винести проект 

рішення на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Також до вашої уваги доповнення №2 до проекту 

рішення: розглянувши звернення головного розпорядника 

бюджетних коштів – управління ЖКГ Конотопської 

міської ради, перенесено видатки в межах «Благоустрій 

міст» в сумі 1 млн.грн. з поточних видатків на оплату 

вуличного освітлення. Прошу підтримати дане 

доповнення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування дане доповнення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Степанченко І.О.: Доповнення №2. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Також є доповнення №1: додати у статутний капітал 

трамвайного управління 2,4 млн.грн., а також 100 тис.грн. 

на забезпечення заробітної плати та енергоносіїв. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування дане доповнення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Степанченко І.О.: Доповнення №1. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік. 

 

24.Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2017 рік» (7 скликання 21 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник 

міського голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на депутатських 

комісіях, на загальних зборах депутатів, пропозицій та 

зауважень не було, прошу підтримати. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія розглядала дане питання, просимо винести його 

на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального 

розвитку м.Конотоп на 2017 рік» (7 скликання 21 

сесія).  

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство!  

Всі питання, винесені на розгляд двадцять другої сесії, 

вирішені. Є зауваження з приводу ведення сесії? Немає. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 
 


