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ЗМІСТ ТА НАЗВИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

№ Назва прийнятого рішення Стор. 

1.  Протокол двадцять третьої сесії міської ради сьомого 

скликання 
 

2.  Списки депутатів, списки запрошених, результати поіменних 

голосувань   
 

3.  Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Конотопської міської ради за 

2016 рік. 

 

4.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Іноземцевої Т.Г. 
 

5.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Степанченка І.О. 
 

6.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради.  

7.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації. 
 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією. 

 

9.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією. 

 

10.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі. 
 

11.  Про внесення змін до рішень міської ради.  

12.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки.  

13.  Про продаж у власність земельної ділянки.  

14.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть 

бути виставлені на земельні торги. 
 

15.  Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору 

виконавців земельних торгів, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки. 

 

16.  Про розробку містобудівної документації.  

17.  Про продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення. 
 

18.  Про викладення у новій редакції рішення Конотопської міської 

ради від 24.10.2016 (7 скликання 19 сесія) «Про надання згоди 

на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп рухомого військового майна». 

 

19.  Про внесення змін в рішення міської ради від 28.01.2016 «Про 

виділення майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для 

учасників бойових дій в зоні АТО», від 24.10.2016 «Про 
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виділення майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для 

учасників бойових дій в зоні АТО» та включення об’єктів до 

переліку майна, що рішеннями Конотопського міськрайонного 

суду визнано спадщиною відумерлою та підлягає продажу. 

20.  Про внесення змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки. 
 

21.  Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ 

м.Конотоп Сумської області на 2017 рік. 
 

22.  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). 

 

23.  Про затвердження Положення про відділ міської ради у 

справах молоді та спорту. 
 

24.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2017 рік. 

 

25.  Про надання матеріальної допомоги.  

26.  Про затвердження статуту комунального закладу 

«Конотопський міський палац культури» в новій редакції. 
 

27.  Про затвердження порядку проведення громадських 

обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних 

громад. 

 

28.  Про внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту на 2007-2017 роки. 
 

29.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

2016 рік. 
 

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

31.  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). 

 

32.  Про звернення Конотопської міської ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України 

щодо підтримки торгівельної блокади 

 

33.  Про упорядкування питань щодо встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу 
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УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 23 сесія міської ради 
 

м.Конотоп 

від   23.02.2017 10:00    

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії:   31 (список додається) 

Запрошених:    31 (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 29 

депутатів. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати 

роботу двадцять третьої сесії. Хто за те, щоб двадцять 

третю сесію розпочати, прошу голосувати. 

Сесія оголошується відкритою. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! На сесії присутні: депутат Сумської обласної 

ради Биркун Микола Борисович,  перший заступник 

керівника Конотопської місцевої прокуратури Наталич 

Андрій Андрійович, старший співробітник Конотопського 

відділу управління служби безпеки України по Сумській 

області Дубина Юрій Григорович, члени виконавчого 

комітету міської ради, заступники міського голови, 

представники засобів масової інформації та представники 

громадськості. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 23 сесії міської ради 7 скликання 

 

23 лютого 2017 року 

№ Назва рішення 

1.  Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Конотопської міської ради за 2016 рік 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

 

2.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Іноземцевої Т.Г. 

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

виконавчих органів ради 

 

3.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

4.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради 

 Постійні комісії міської ради: 

-з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, охорони навколишнього середовища (голова 

Максименко О.М.); 

-з питань економіки, планування бюджету, фінансів, 

інвестиційної та інноваційної політики, соціально-економічного 

розвитку міста (голова Ульянченко О.Ф.); 

-з питань промисловості, транспорту та зв’язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг (голова              

Пащенко І.О.). 
 

5.  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 
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6.  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 
 

7.  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 
 

8.  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 
 

9.  Про внесення змін до рішень міської ради 

 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 надання дозволу на викуп у власність 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 продаж у власність 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 
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12.  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 
 

13.  Про розробку містобудівної документації 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради 

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

14.  Про продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення 

 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 
 

15.  Про викладення у новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

24.10.2016 (7 скликання 19 сесія) «Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м.Конотоп рухомого 

військового 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 
 

16.  Про внесення змін в рішення міської ради від 28.01.2016 «Про 

виділення майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для учасників 

бойових дій в зоні АТО», від 24.10.2016 «Про виділення майна, яке 

визнано спадщиною відумерлою, для учасників бойових дій в зоні 

АТО» та включення об’єктів до переліку майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою та 

підлягає продажу  

 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 



8 
 

ради 

17.  Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки 

 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 
 

18.  Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп 

Сумської області на 2017 рік 

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

виконавчих органів ради 

Кондратьєв Є.О., директор КП ВУВКГ 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 
 

19.  Про затвердження Положення про відділ міської ради у справах молоді 

та спорту 

 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 
 

20.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2017 рік 

 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 

 
 

21.  Про надання матеріальної допомоги                

 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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22.  Про затвердження статуту комунального закладу «Конотопський 

міський палац культури» в новій редакції 

 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 
 

23.  Про затвердження порядку проведення громадських обговорень з 

питань добровільного об’єднання територіальних громад 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

24.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

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

25.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 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 
 

26.  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 
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27.  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 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

23 сесії міської ради 7 скликання 
 

 

23 лютого 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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№ з/ч Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Обрання редакційної комісії   

 0.2  Включення до порядку денного питання "Про затвердження протоколу 

конкурсної комісії з відбору виконавців земельних торгів, 

характеристики лоту та істотних умов продажу права оренди земельної 

ділянки   

 0.3  Включення до порядку денного питання «Про створення комунального 

підприємства «Муніципальний футбольний клуб «Шахтар»   

 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 28.01.2016 (7 скликання 5 

сесія)   

 0.5  Затвердження порядку денного 23 сесії   

 0.6  Затвердження регламенту роботи 23 сесії   

 4  Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Конотопської міської ради за 2016 рік   

 5  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Іноземцевої Т.Г.   

 6  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Степанченка І.О.   

 7  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради   

 8  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 9  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 10  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 11  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 12  Про внесення змін до рішень міської ради   

 13  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

 14  Про продаж у власність земельної ділянки   

 15  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги   

 16  Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців 

земельних торгів, характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки   

 17  Про розробку містобудівної документації   

 18  Про продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення   

 19  Про викладення у новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

24.10.2016 (7 скликання 19 сесія) «Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м.Конотоп рухомого 
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військового майна»   

 20  Про внесення змін в рішення міської ради від 28.01.2016 «Про 

виділення майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для учасників 

бойових дій в зоні АТО», від 24.10.2016 «Про виділення майна, яке 

визнано спадщиною відумерлою, для учасників бойових дій в зоні 

АТО» та включення об’єктів до переліку майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою та 

підлягає продажу   

 21  Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки   

 22  Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп 

Сумської області на 2017 рік   

 23  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)   

 24  Про затвердження Положення про відділ міської ради у справах молоді 

та спорту   

 26  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2017 рік   

 27  Про надання матеріальної допомоги   

 28  Про затвердження статуту комунального закладу «Конотопський 

міський палац культури» в новій редакції   

 29  Про затвердження порядку проведення громадських обговорень з 

питань добровільного об’єднання територіальних громад   

 30  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 34  Повернення до питання "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)"   

 35  "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)"   

 25  Про створення комунального підприємства «Муніципальний 

футбольний клуб «Конотоп-Шахтар»   

 31  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік   

 32  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік   

 33  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)   

 1  Депутатський запит щодо встановлення загальнобудинкових 

лічильників   
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 2  Депутатський запит про підтримку звернення щодо торгівельної 

блокади   

 36  Повернення до формування порядку денного   

 37  Включення до порядку денного питання по економічній блокаді   

 38  Включення питання до порядку денного по загальнобудинковим 

газовим лічильникам   

 2.1  Про звернення Конотопської міської ради до Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

торгівельної блокади   

 1.1  Про упорядкування питань щодо встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу   

 3  Депутатський запит щодо створення робочої групи для розробки 

нормативно-правових актів   

 3.1  Депутатський запит щодо зменшення ставки єдиного податку для ІІ 

групи ФОП   

 39  Різне   

 

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: 

Романенко Наталію Андріївну; 

Клименка Івана Григоровича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до 

складу редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Романенко Н.А., Клименко І.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Романенко Наталію Андріївну; 

Клименка Івана Григоровича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряду і визначитись з головою 

редакційної комісії. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного двадцять третьої сесії. Пропозиції щодо порядку, 

регламенту, проекти рішень вам роздані. 

 

0.2.Включення до порядку денного питання "Про затвердження протоколу 

конкурсної комісії з відбору виконавців земельних торгів, характеристики 

лоту та істотних умов продажу права оренди земельної ділянки. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору 

виконавців земельних торгів, характеристики лоту та 

істотних умов продажу права оренди земельної ділянки". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

третьої сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного 

питання "Про затвердження протоколу конкурсної 

комісії з відбору виконавців земельних торгів, 

характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки. 

 

0.3.Включення до порядку денного питання «Про створення комунального 

підприємства «Муніципальний футбольний клуб «Шахтар». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням 

"Про створення комунального підприємства 

"Муніципальний футбольний клуб "Шахтар". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

третьої сесії дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 1, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного 

питання «Про створення комунального підприємства 

«Муніципальний футбольний клуб «Шахтар». 

 

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 28.01.2016 (7 скликання 5 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

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 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія)". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

третьої сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - 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 

28.01.2016 (7 скликання 5 сесія). 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також хочу повідомити, що до сесії надійшли депутатські 

запити, які оголосить депутат міської ради Гланц Віталій 

Аркадійович: 

-від депутатських фракцій ""УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ - УКРОП", "Всеукраїнське об'єднання 

Свобода" та "Батьківщина" щодо встановлення 

загальнобудинкових лічильників обліку газу; 

-від депутатських фракцій ""УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ - УКРОП", "Всеукраїнське об'єднання 

Свобода", "Батьківщина" та "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 

про підтримку звернення щодо торгівельної блокади. 

Також надійшов запит від депутата міської ради Пащенко 

Інни Олексіївни щодо створення робочої групи для 

розробки нормативно-правових актів.  

Перед тим, як перейти до порядку денного, слово 

надається Білоус Інні Григорівні, начальнику відділу 

комунального майна міської ради для надання коментаря 

стосовно запиту Пащенко Інни Василівни. 

Білоус  

Інна Григорівна 

25.06.2016 року набрав чинності Закон України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

управління об'єктами державної та комунальної 

власності". Цим Законом вносяться зміни, зокрема, у 

Господарський Кодекс  України у частину 73, 78, що 

стосується державних і комунальних унітарних 

підприємств. Визначено цим Законом, що органами 

управління державними і комунальними підприємств 

утворюються наглядові ради, які контролюють діяльність 

цих підприємств. Також у цьому Законі встановлено, що 

критерії відповідно до яких утворюються наглядові ради, 

що є  обов'язковими для підприємств, порядок утворення 

організації діяльності і ліквідації цих наглядових рад, 

порядок проведення конкурсу з відбору на посади у ці 

наглядові ради затверджуються, встановлюються КМУ. 

На сьогоднішній день такий законодавчий акт 

розроблений як проект, але не затверджений КМУ.  Тому 

я вважаю за доцільне повернутися до розгляду цього 

питання після того, як буде затверджений на державному 

рівні відповідний законодавчий акт.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Перш, ніж вносити депутатський запит, я вивчала 

ситуацію по Україні. У нас у 42 містах дотрималися норми 

Закону і ще в грудні прийняли ці нормативно-правові акти 

про наглядові ради. Я прошу поставити на голосування. 

Білоус  

Інна Григорівна 

По перше цей порядок - це буде регуляторний акт, тому 

що це стосується діяльності госпрозрахункових 
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підприємств. Щоб розробляти регуляторний акт, є 

відповідна процедура, повинні бути внесені певні зміни в 

план регуляторної діяльності і так далі. Створювати цей 

регуляторний акт для наших місцевих комунальних 

підприємств ми можемо коли буде створений в цілому для 

державних підприємств і потім вже відповідні зміни 

вносити стосовно наших комунальних підприємств 

Конотопської міської ради. Зараз я не бачу, що ми можемо 

туди внести, які критерії ми будемо туди вносити у цей 

регуляторний акт.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дав коментар: міська рада може приймати, умовно 

кажучи, що завгодно, але ми повинні діяти згідно чинного 

законодавства, а Закон говорить, що ми повинні робити це 

тільки тоді, коли буде рішення КМУ. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Законом України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління об'єктами 

державної та комунальної власності" було прописано 

чітко, що у 6 місячний термін з дня набрання чинності, 

який сплив 25 грудня 2016 року, ухвалити рішення 

необхідні для реалізації Закону. Я прошу нам ухвалити 

рішення про створення робочої групи для розробки 

нормативно-правових актів, а вже робоча група буде 

дивитися, що на сьогодні вона може робити, що не може і 

так далі. Зараз йде мова про створення робочої групи.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Те що говорить Пащенко І.О. і те що говорить спеціаліст, 

то якщо буде ця постанова КМУ, то ми будемо це зробити 

зобов'язані, а зараз ми можемо це зробити, а можемо не 

зробити. Це не погана думка, не погане рішення, але ми 

можемо зробити, а можемо не зробити, а тоді ми будемо 

зобов’язані це зробити. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас вже не першу сесію дилема - законодавство чи 

досвід інших рад. У нас є законодавство України, міський 

голова може доручити відповідним структурним 

підрозділам опрацювати це питання. Все. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я поставлю на голосування Ваш запит. 

0.5.Затвердження порядку денного 23 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

двадцять третьої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 23 сесії. 
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0.6.Затвердження регламенту роботи 23 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи двадцять 

третьої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження регламенту роботи 23 

сесії. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запити ми залишимо на кінець, бо це буде довго. 

Товариство! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

 
 

Порядок денний 23 сесії міської ради 7 скликання 

№ 

з/ч 

Питання  

1.  Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Конотопської міської ради за 2016 рік. 

2.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Іноземцевої Т.Г. 

3.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

4.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради. 

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 міської ради. 

10.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

11.  Про продаж у власність земельної ділянки. 

12.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

13.  Про затвердження протоколу конкурсної комісії з відбору виконавців 

земельних торгів, характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки. 

14.  Про розробку містобудівної документації. 

15.  Про продовження терміну дії договору оренди нежитлового приміщення. 

16.  Про викладення у новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

24.10.2016 (7 скликання 19 сесія) «Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м.Конотоп рухомого 

військового майна». 
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17.  Про внесення змін в рішення міської ради від 28.01.2016 «Про виділення 

майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для учасників бойових дій в 

зоні АТО», від 24.10.2016 «Про виділення майна, яке визнано спадщиною 

відумерлою, для учасників бойових дій в зоні АТО» та включення 

об’єктів до переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою та підлягає 

продажу. 

18.  Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

19.  Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп Сумської 

області на 2017 рік. 

20.  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). 

21.  Про затвердження Положення про відділ міської ради у справах молоді та 

спорту. 

22.  Про створення комунального підприємства «Муніципальний футбольний 

клуб «Конотоп-Шахтар». 

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

2017 рік. 

24.  Про надання матеріальної допомоги. 

25.  Про затвердження статуту комунального закладу «Конотопський міський 

палац культури» в новій редакції. 

26.  Про затвердження порядку проведення громадських обговорень з питань 

добровільного об’єднання територіальних громад. 

27.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 

28.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік. 

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

30.  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). 

31.  Депутатський запит щодо встановлення загальнобудинкових лічильників. 

32.  Депутатський запит про підтримку звернення щодо торгівельної блокади. 

33.  Про звернення Конотопської міської ради до Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

торгівельної блокади. 

34.  Про упорядкування питань щодо встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу. 

35.  Депутатський запит щодо створення робочої групи для розробки 

нормативно-правових актів. 

36.  Депутатський запит щодо зменшення ставки єдиного податку для ІІ групи 

ФОП. 
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РЕГЛАМЕНТ 

 роботи пленарного засідання  

23 сесії міської ради 7 скликання 
 

23 лютого 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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4.Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Конотопської міської ради за 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Семеніхін Артем Юрійович, міський голова. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зачитав звіт (звіт додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Комісія дане питання розглядала і прийняла рішення 

прийняти до відома та винести на сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Звіт міського голови про 

здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Конотопської міської ради за 

2016 рік. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

5.Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Іноземцевої Т.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Зачитала звіт (звіт додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

На профільній комісії даний звіт був заслуханий, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заслуховування звіту 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Іноземцевої Т.Г. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

6.Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  Зачитав звіт (звіт додається). 
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Ігор Олегович  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається  голові  

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

Звіт прийнято до уваги та рекомендовано підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заслуховування звіту 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про заслуховування звітів постійних 

комісій міської ради". Оскільки голова постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, охорони навколишнього середовища 

знаходиться на лікарняному, то ми його зараз 

заслуховувати не будемо, а перенесемо на наступну сесію. 

 

7.Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для виступу надається голові постійної комісії з 

питань промисловості, транспорту та зв'язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Зачитала звіт (звіт додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! У кого будуть запитання? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Коли профільна комісія проводила круглий стіл? Чи є 

протокол? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Це не депутатська комісія, ми тільки ініціювали і 

обговорювали це питання. Я особисто його проводила. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Протокол є? Коли було проведено? 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Протокол є, навіть відео є. Це було проведено у січні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

У Вас звіт за 2016 рік! 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Так. Але ми з підприємцями працювали і у грудні. 

Семеніхін  Які ще будуть запитання? Немає. 
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Артем Юрійович  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для виступу надається голові постійної комісії з 

питань економіки, планування бюджету, фінансів, 

інвестиційної та інноваційної політики, соціально-

економічного розвитку міста Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Зачитала звіт (звіт додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть запитання? Немає. 

Товариство! Зараз ми будемо голосувати за рішення про 

звіти постійних комісій, але за виключенням комісії з 

питань ЖКГ. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про заслуховування 

звітів постійних комісій міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування поправку, щоб виключити звіт 

комісії ЖКГ, у зв'язку із відсутністю голови комісії, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити звіт комісії ЖКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заслуховування 

звітів постійних комісій міської ради. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

8.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

питань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія винесла на розгляд сесії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 
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розроблення землевпорядної документації. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

9.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 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

питань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

10.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 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

питань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
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11.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 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

питань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

12.Про внесення змін до рішень міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

питань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про внесення змін до 

рішень міської ради. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

13.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

питань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається голові  
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Артем Юрійович профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

14.Про продаж у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

питань та зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

15.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 розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів. На 

профільній комісії було з'ясовано технічний нюанс, де 

слово оренду змінити у власність. Прошу підтримати 

даний проект рішення разом із правкою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення із 

зазначеною зміною. В протоколі все зазначено. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого будуть запитання? 

Степанченко  Зачитав правку: "Затвердити земельну ділянку 
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Ігор Олегович 

 

несільськогосподарського призначення, яка може бути 

виставлена на земельні торги у формі аукціону щодо 

надання права власності...". Оскільки вони до себе 

приєднують територію і вона у них у власності, щоб не 

брати кусок в оренду, вони беруть у власність. Це 

технічний момент, була технічна помилка і далі по тексту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Редакційна комісія, зачитайте правку. 

Клименко  

Іван Григорович 

 

Затвердити земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення, яка може бути виставлена на земельні торги 

у формі аукціону щодо надання права власності та надати 

дозвіл Конотопській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Поправка озвучена редакційною 

комісією. 

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 затвердження 

переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

16.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 

 

Це додатковий проект рішення. Даний проект рішення 

розглядався на минулій сесії, але оскільки змінився індекс 

на 0,6, то нам потрібно збільшити стартовий розмір річної 

орендної плати із 37390 грн. до 39749 грн. Це зв’зано із 

зміною індексу інфляції. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 
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Дубовик  

Любов Іванівна 

Пропонуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, 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. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

17.Про розробку містобудівної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався в постійних комісіях, 

на профільній депутатській комісії, 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 Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку 

містобудівної документації. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

18.Про продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних комісій, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Комісія розглянула дане питання, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну 

дії договору оренди нежитлового приміщення. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

19.Про викладення у новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

24.10.2016 (7 скликання 19 сесія) «Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м.Конотоп рухомого 

військового майна». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

У пояснювальній записці зазначено, що у зв’язку із тим, 

що надійшов лист від Міністерства оборони України в 

кінці 2016 року, міняється назва літака АН-26Ш на літак 

АН-26 і замість міста Чугуєв - місто Одеса, де він 

знаходиться.  

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

депутатських комісій, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Просимо підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про викладення у новій 

редакції рішення Конотопської міської ради від 

24.10.2016 (7 скликання 19 сесія) «Про надання згоди 

на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп рухомого 

військового майна». 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

20.Про внесення змін в рішення міської ради від 28.01.2016 «Про виділення 

майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для учасників бойових дій в 

зоні АТО», від 24.10.2016 «Про виділення майна, яке визнано спадщиною 

відумерлою, для учасників бойових дій в зоні АТО» та включення об’єктів 

до переліку майна, що рішеннями Конотопського міськрайонного суду 

визнано спадщиною відумерлою та підлягає продажу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 
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Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

депутатських комісій, надходили запитання, надавалися на 

ці запитання відповіді. Цей проект рішення викликаний 

тим, що ми пропонуємо дане майно учасникам бойових 

дій, як поліпшення житлових умов із зняттям їх із 

квартирного обліку. Тобто вони цим дуже незадоволені і у 

зв'язку із цим ми знімаємо цей перелік об'єктів. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

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 засіданні постійної 

комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін в 

рішення міської ради від 28.01.2016 «Про виділення 

майна, яке визнано спадщиною відумерлою, для 

учасників бойових дій в зоні АТО», від 24.10.2016 

«Про виділення майна, яке визнано спадщиною 

відумерлою, для учасників бойових дій в зоні АТО» та 

включення об’єктів до переліку майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано 

спадщиною відумерлою та підлягає продажу. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

21.Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

депутатських комісій, бурхливо обговорювався, директор 

водоканалу надавав відповіді, прошу підтримати даний 

проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Просимо підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

22.Про погодження інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп 

Сумської області на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

депутатських комісій, бурхливо обговорювався, на всі 

поставлені питання директор водоканалу надав відповіді, 

тому прошу підтримати даний проект рішення. 

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 постійній комісії, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть запитання? 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

В минулому році я офіційно звертався до водоканалу з 

питання характеристики об'єктів централізованого 

водопостачання і отримав письмову відповідь, що ця 

характеристика є інформацією для службового 

користування. Зараз вона опублікована на сторінках 118-

120. Знято гриф чи випадково? 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

(депутат міської 

ради, директор КП 

ВУВКГ) 

Це загальна характеристика для депутатів, щоб всі знали 

нашу Програму розвитку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тобто це не детальна, а загальна характеристика. 

Які ще будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження 

інвестиційної програми КП ВУВКГ м.Конотоп 

Сумської області на 2017 рік. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

23.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 
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скликання 5 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник 

міського голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення ми доповнюємо пунктом 

"Придбання кореляційного течошукача води" 

передбачивши фінансування на 2017 рік у сумі 120,0 

тис.грн., пунктом "Придбання мотопомпи для 

відкачування води та стоків" передбачивши фінансування 

на 2017 рік у сумі 55,0 тис.грн. Також доповнюємо 200 

тис.грн. ("Виготовлення проектно-кошторисної 

документації  "Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд із забезпеченням потужності 12000 м.куб. на добу 

з підвідними колекторами та КНС в м.Конотоп Сумської 

області"). 

Прошу підтримати даний проект рішення.був розглянутий 

на засіданнях депутатських комісій, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику голови  профільної постійної комісії Білоус 

Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Просимо підтримати дане питання. 

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 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). 

 

24.Про затвердження Положення про відділ міської ради у справах молоді 

та спорту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, надходили 

технічні правки, які були враховані, просимо підтримати 

рішення зі змінами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 
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Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про відділ міської ради у справах молоді 

та спорту. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

26.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління праці та соціального захисту населення міської 

ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

На засідання чергової сесії було підготовлено рішення 

"Про внесення змін до Міської програми соціального 

захисту населення на 2017 рік" в частині надання 

компенсаційних виплат особам, які перебувають у 

скрутному становищі і екстремальних ситуаціях на суму 

30 тис.грн. Але у зв'язку із чисельними зверненнями 

громадян, сума збільшена і складає 46 тис.грн. 

Додаткових коштів це рішення не потребує, робиться 

внутрішній перерозподіл в програмі.  

Даний проект рішення розглядався на засіданнях комісій, 

на загальних зборах депутатів, зауважень не було, прошу 

підтримати із урахуванням змін. 

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? Відсутні. 

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 

Міської програми соціального захисту населення на 

2017 рік. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 
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27.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління праці та соціального захисту населення міської 

ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

Підготовлено рішення "Про надання матеріальної 

допомоги" за депутатськими зверненнями на суму 102 

тис.грн., але у зв'язку із чисельними зверненнями 

громадян сума збільшилася і становить 193 тис.грн. 

Рішення розглядалося на засіданнях комісій, на загальних 

зборах депутатів, зауважень не було, прошу підтримати із 

урахуванням змін.  

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? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання 

матеріальної допомоги. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

28.Про затвердження статуту комунального закладу «Конотопський 

міський палац культури» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шинкаренко Олена Володимирівна, начальник 

відділу культури і туризму Конотопської міської ради.  

Шинкаренко  

Олена 

Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався 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 даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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 закладу «Конотопський міський палац 
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культури» в новій редакції. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

29.Про затвердження порядку проведення громадських обговорень з 

питань добровільного об’єднання територіальних громад. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, були 

задані питання, надані відповіді і було знайдено 

консолідовану, узгоджувальну позицію по даному 

питанню, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

Це питання розглядалося на постійній профільній комісії, 

комісія просить підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

порядку проведення громадських обговорень з 

питань добровільного об’єднання територіальних 

громад. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

30.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 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, були 

задані питання, надані відповіді і було знайдено 

консолідовану позицію, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Пащенко Інна Олексіївна. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, 

винесено рішення підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

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 
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міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Оголосив перерву на 15 хвилин для проведення 

консультацій щодо створення комунального підприємства 

"Муніципальний футбольний клуб «Шахтар", 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Зараз надійшла пропозиція від представників 

депутатського корпусу про те, щоб повернутися зараз до 

питання про ці 200 тис.грн. по водоканалу. Є пропозиція 

проголосувати за повернення до розгляду цього питання, 

бо там необхідно зробити невеликі технічні уточнення. 

Зараз транспортна комісія зачитає це технічне уточнення і 

я поставлю на голосування, щоб повернутися до розгляду 

цього питання. Слово надається Пащенко І.О. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Шановні депутати! Ми приймали рішення, в нас написано, 

щоб виділити кошти на напрямок "Підготовка проектно-

кошторисної документації" заходів і так далі, але не 

написано із якою метою. Необхідно додати: "З метою 

участі у Програмі підписаній між Україною та ЄІБ 

"Відродження муніципальної інфраструктури України".  

 

34.Повернення до питання "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 

 

Товариство! Ставлю на голосування питання про 

повернення до розгляду рішення "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)", прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до питання "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)". 

 

35."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 
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скликання 5 сесія)". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Редакційна комісія, зачитайте правку. 

Романенко 

Наталія Андріївна 

 

Доповнюємо пункт 2 наступними словами: "З метою 

участі у Програмі підписаній між Україною та ЄІБ 

"Відродження муніципальної інфраструктури України". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - "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 

Товариство! Ставлю на голосування правку, яку зачитала 

редакційна комісія, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка, яку зачитала редакційна 

комісія. 

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 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)". 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

25.Про створення комунального підприємства «Муніципальний 

футбольний клуб «Конотоп-Шахтар». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Рішення має на меті створити міську комунальну 

футбольну команду, яка представлятиме наше місто на 

змаганнях різних форм, як обласних так і всеукраїнських. 

Це дозволить пропагувати у місті професійний футбол. 

Наразі футбол - це найпопулярніший вид спорту як у 

нашому місті, так і по всій Україні. Загалом, у місті 

футболом займаються від 8 до 10 тисяч мешканців. 

Безпосередньо у спортивній школі на відділенні футболу 
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займається більше 300 учнів, 45 учнів щороку стають 

випускниками, вони зможуть продовжувати свою 

професійну футбольну кар'єру у даній футбольній 

команді. На утримання команди потрібно 120 тис.грн. 

щомісячно, а у пояснювальній записці розписане детальне 

фінансування. Даним рішенням міська влада покаже свою 

підтримку по спорту загалом та футболу зокрема у 

нашому місті. Маючи футбольну комунальну команду 

наше мсто значно підвищить свій рейтинг і повагу до 

нього на спортивній арені серед усіх міст України. 

Просимо вас підтримати дане рішення і створити міський 

футбольний клуб. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія переконливо просить колег підтримати даний 

проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть запитання? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Запропонувала додати пункт щодо залучення інвесторів. 

Качура  

Ольга Олегівна 

В пояснювальній записці значиться інформація про те, що 

ми очікуємо спонсорські надходження протягом цього ж 

часу на таку саму суму, яка буде виділена з міського 

бюджету. Міська федерація футболу не один рік 

підтримувала розвиток футболу у місті і це значні суми. 

Це і придбання форми і ремонти на стадіоні "Локомотив", 

і відновлення поля. Це значні внески, які постійно 

протягом багатьох років робилися у галузь футболу 

нашого міста і надалі ця підтримка буде продовжуватися. 

Переговори проведено, буде залучатися спонсорська 

підтримка. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

У нас зараз недофінансування йде лікарень - це в першу 

чергу і також по школах, по дитячих садочках. Я думаю, 

що на даний момент питання не на часі. Я не проти цього, 

але не на даний момент. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Питання фінансовому управлінню. За тими розрахунками 

які у нас є, ми можемо забезпечити існування футбольного 

клубу, щоб не нашкодити нашим дитячим садочкам, щоб 

здійснювати доплату за їхню роботу десь орієнтовно з 

квітня місяця і забезпечити максимальне збереження 

посад лікарів, не ліжка міст, бо їх можна занести в будь-

який час, а щоб зберегти посади лікарів? 
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Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 

Щодо незабезпеченості питання до кінця ще не вирішено. 

Наші лікарні відпрацьовують заходи щодо зменшення, 

тобто на тому шляху, щоб все-таки зменшувати витрати. 

Але незабезпеченість існує і ми її зараз гасимо тільки 

частково. Тобто, до кінця питання я не можу сказати. Тим 

паче питання у нас не  вирішене до кінця із РДА.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зробив пропозицію до всіх депутатів, щоб кожен із 

депутатів виділив зі свого депутатського фонду 10% на 

футбольний клуб. Провів ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ, щоб 

дізнатися хто із депутатів бажає виділити кошти із 

свого депутатського фонду на створення футбольного 

клубу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: ТЕСТОВЕ 

ГОЛОСУВАННЯ. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

 

Проінформував депутатів, що м.Суми також мали свій 

футбольний клуб, але продали його Китаю, бо вони 

вважать, що витрачати кошти потрібно на інші цілі.  

Євдоченко 

Сергій Михайлович 

(завідувач сектору 

фізичної культури і 

спорту відділу 

міської ради у 

справах молоді та 

спорту) 

Повідомив, що в м.Суми ніколи не було муніципального 

футбольного клубу, а є муніципальний клуб хокею на траві 

"Сумчанка" і є муніципальна академія настільного тенісу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 2, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про створення 

комунального підприємства «Муніципальний 

футбольний клуб «Конотоп-Шахтар». 

 

31.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на депутатських комісіях, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій до 

даного проекту рішення не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  Комісія просить підтримати даний проект рішення. 
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Оксана Федорівна 

Семеніхін 

 Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету за 2016 рік. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів. На 

депутатській комісії жваво обговорювалося питання, але я 

пропоную його прийняти за основу і також даний проект 

рішення має певні зміни, а саме: згідно тієї таблиці, яка у 

вас є пропорційно взяти по 55 тис.грн. з 4 вулиць - 

Пирогова, Гастело, Залізнична, Інтернатна і спрямувати їх 

на напрямок "Заміна насосного обладнання на станціях 

першого підйому питної води" та "Заміна насосного 

обладнання КНС" - 220 тис.грн. Також 200 тис.грн. 

перенести із вільного залишку на виготовлення проектно-

кошторисної документації з реконструкції КНС. Також 

урахувати заяви депутатів про виділення матеріальної 

допомоги, які надійшли до початку сесії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

В кого будуть запитання? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування доповнення, які зачитав 

Степанченко І.О., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зміни зачитані Степанченком І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 2. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

33.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 профільній 

депутатській комісії, на загальних зборах депутатів, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

Степанченко  

Ігор Олегович 

Також привести у відповідність до попередньо прийнятих 

рішень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - 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). 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до розгляду депутатських 

запитів. 

 

1.Депутатський запит щодо встановлення загальнобудинкових 

лічильників. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення запиту надається депутату міської 

ради Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

У зв'язку із тим, що до депутатів та до міської ради багато 

мешканців звертаються із листами, колективними 

зверненнями, у зв'язку із загальнобудинковими газовими 

лічильниками незгоджуються мешканці та це також і моя 

думка є такий депутатський запит:  

"Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", керуючись Законами України 

"Про забезпечення комерційного обліку природного газу", 

"Про особливості здійснення права власності у 
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багатоквартирному будинку", враховуючи численні 

звернення мешканців міста Конотоп, міська рада 

вирішила: 

1.Рекомендувати управлінню житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради та іншим 

виконавчим органам Конотопської міської ради, 

комунальним установам і підприємствам, 

підпорядкованих міській раді, не погоджувати оператору 

газорозподільних систем (ПАТ "Сумигаз" тощо) будь-яку 

документацію на реконструкцію систем газопостачання, 

об'єкт якої є виключно або в тому числі монтаж 

будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку 

природного газу або будь-яких конструкцій або їх 

елементів, призначених для встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу, без 

попереднього прийняття відповідного рішення з вказаного 

питання співвласниками багатоквартирних будинків у 

порядку, передбаченому статтею 10 Закону України "Про 

особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку". 

2.Визнати будь-які погодження документації на 

реконструкцію систем газопостачання, об'єкт якої є 

виключно або в тому числі монтаж будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу або 

будь-яких конструкцій або їх елементів, призначених для 

встановлення будинкових (загальнобудинкових) вузлів 

обліку природного газу, здійснені міськими комунальними 

підприємствами та установами на балансі яких 

знаходяться жилі будинки після прийняття даного 

рішення, неправомочними та такими, що не підлягають 

виконанню, у зв'язку із відсутністю повноважень у таких 

комунальних підприємств. 

3.Публічному акціонерному товариству "Сумигаз" при 

здійсненні реконструкції систем газопостачання, об'єктом 

якої є виключно або в тому числі монтаж будь-яких 

будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку 

природного газу або будь-яких конструкцій або їх 

елементів, призначених для встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу, 

зазначити про необхідність попереднього прийняття 

відповідного рішення з вказаного питання співвласниками 

багатоквартирних будинків у порядку, передбаченому 

статтею 10 Закону України "Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку". 
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4.Рекомендувати власникам будинків (квартир), особам, 

відповідальним за експлуатацію будинків 

(експлуатаційним організаціям), балансоутримувачам 

будинків, та оператору газорозподільних систем при 

врегулюванні між собою договірних відносин щодо зняття 

показань будинкового вузла обліку, а також забезпечення 

можливості проведення монтажу, збереження та 

здійснення експлуатації будинкового вузла обліку 

передбачати умови про попереднє встановлення 

квартирних лічильників газу за рахунок публічного 

акціонерного товариства "Сумигаз" до початку монтажу 

будь-яких конструкцій або їх елементів, призначених для 

встановлення загальнобудинкових вузлів обліку 

природного газу. 

5.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики 

(завідувач Євдоченко М.С.) опублікувати дане рішення в 

засобах масової інформації". 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Наші депутатські запити розповсюджуються виключно на 

межі нашої міської ради. Це рішення, яке нам необхідно 

зараз прийняти, відносно "Сумигаз", але "Сумигаз" нам не 

підпорядковується і наше рішення для них необов'язкове. 

Згодна з комунальними підприємствами. Я прошу 

пояснити, Ви це вивчали? Як це буде вирішуватися? 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Дійсно. Міська рада може впливати на ті підприємства, 

власником якого вона є, тобто на наші комунальні 

підприємства, тому саме в даному запиті, яке надано 

фактично від 4 політичних сил і нами, "Батьківщиною", 

також було раніше подано стосовно цього питання, 

вказано в контексті, щоб рекомендувати саме управлінню 

ЖКГ не погоджувати ті чи інші акти для того, щоб у 

"Сумигаз" не було можливості нараховувати платіжки по 

таким загальнобудинковим лічильникам у відповідності 

до діючого законодавства і газового кодексу. Ми надаємо 

рішення на комунальні підприємства, а міськгаз, якщо 

буде нараховувати, то він буде незаконно нараховувати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я вже не один раз висловлював свою думку і ми 

підтримуємо це рішення, що "Сумигаз" не до кінця 

розуміє різницю між постановою НКРЄ по затвердженню 

своєї інвестпрограми і Законами України, де він 

зобов'язаний, як підприємство, забезпечити встановлення 

квартирних лічильників до 1 січня 2018 року.  

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Хочу добавити до запиту Віталія Аркадійовича, що це не 

тільки суперечить вимогам законодавства України, ці 

незаконні встановлення, а ще й суперечить правам 
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людини. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

Повідомив, що завтра буде сесія обласної ради і там 

також буде підніматися дане питання. 

Тягній 

Сергій 

Миколайович 

 

Шановні депутати! На сьогоднішній день це рішення 

необхідно прийняти і я особисто прошу від фракції 

"Батьківщина" прийняти дане рішення, бо інвестпрограма 

міськгазом повинна виконуватися поквартирними 

засобами обліку, а не загальнобудинковими. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний депутатський 

запит, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит щодо 

встановлення загальнобудинкових лічильників. 

 

2.Депутатський запит про підтримку звернення щодо торгівельної 

блокади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для виступу надається депутату міської ради 

Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 

Звернення Конотопської міської ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України 

щодо підтримки торговельної блокади: 

"Ми, депутати Конотопської міської ради, висловлюємо 

свою підтримку ініціативам ветеранів-учасників бойових 

дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в 

Луганській і Донецькій областях. Ми усвідомлюємо всю 

глибину гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне 

населення на сході України від початку окупації частини 

нашої території Російською Федерацією. Вважаємо, що всі 

гуманітарні вантажі повинні чітко та врегульовано 

надходити до наших людей на Донбасі. Україна, як 

держава, повинна подбати про те, щоб у мирного 

населення було найнеобхідніше: продукти харчування, 

медикаменти, енергопостачання..." І далі так по тексту. 

Текст у всіх депутатів є, змін ніяких тут немає. 

 

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАПИТУ: 

(Ми, депутати Конотопської міської ради, висловлюємо 

свою підтримку ініціативам ветеранів-учасників бойових 

дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в 

Луганській і Донецькій областях. 

Ми усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, 

яку переживає мирне населення на сході України від 

початку окупації частини нашої території Російською 
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Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі 

повинні чітко та врегульовано надходити до наших людей 

на Донбасі. Україна, як держава, повинна подбати про те, 

щоб у мирного населення було найнеобхідніше: продукти 

харчування, медикаменти, енергопостачання. 

Але сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми 

фейкові «республіки», контрольовані Кремлем, 

наповнюють свої бюджети, з яких фінансується 

діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, якими вони 

ведуть вогонь по наших військах. На територію України з 

непідконтрольних областей через канали контрабанди 

потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та 

фальсифікована продукція (йдеться про алкоголь, 

тютюнові вироби, ліки тощо). 

Крім того, через лінію розмежування в Україну 

постачаються нафтопродукти та вугілля, які 

реалізовуються в Україні по світових цінах, в результаті 

чого терористи та їхні симпатики-олігархи наповнюють 

свої кишені. 

Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською 

Федерацією проти України, продовжується, торговельно-

економічні відносини, внаслідок яких бойовики 

відправляють на підконтрольні Україні території свої 

товари, повинні бути перекриті. Тому вважаємо 

торговельну блокаду ефективним способом впливу на 

бойовиків і їхніх російських кураторів. 

У той же час, нас насторожує інформація, поширена у 

ЗМІ, про переслідування з боку української влади ветеранів-

учасників бойових дій в АТО, які розпочали свої акції, 

спрямовані на боротьбу з контрабандою. 

Зважаючи на вищевикладене, Конотопська міська рада 

вимагає: 

– на законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення 

контролю за переміщенням осіб через тимчасово 

окуповану територію України; 

– провести масштабне розслідування щодо надання 

дозволів на оптове постачання продукції з окупованого 

Донбасу на територію України; 

– встановити мораторій на ввезення вантажів (товарів) 

на тимчасово окуповану територію України та вивезення 

вантажів (товарів) з неї, за винятком гуманітарних 

вантажів (товарів), які ввозяться на тимчасово окуповану 

територію України під контролем спеціально делегованих 

представників Організації з безпеки та співробітництва в 
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Європі або за участю Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця; 

– припинити переслідування ветеранів добровольчих 

батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з 

терористами в Луганській і Донецькій областях. 

Ми, депутати Конотопської міської ради, представляємо 

інтереси громади міста, з якої було мобілізовано до тисячі 

людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією 

збройний конфлікт на сході України забрав десятки 

життів наших земляків. Ми не можемо стояти осторонь 

ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою 

державу, а для інших – цинічний бізнес. 

Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та 

рішучих, ефективних дій влади. Ми, депутати 

Конотопської міської ради, наполягаємо: органи 

державної влади зобов’язані докласти усіх зусиль, аби 

якомога швидше припинити торговельно-економічні 

відносити із ворогом. Українці – сильний народ і 

заслуговують на сильну владу, яка спроможна їх 

захистити). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Нажаль з текстом проекту рішення ми ознайомилися 

тільки сьогодні після початку сесії. Фракція 

"Солідарність" рішуче засуджує контрабанду у зоні АТО, 

але ми вважаємо, що текст даного рішення повинен бути 

обговорений до початку сесії, бути спільною думкою всієї 

ради, всіх фракцій. Тому по даному рішенню, в цій 

редакції, ми утримаємося, але ми просимо внести до 

протоколу 23 сесії Конотопської міської ради позицію 

фракції "Солідарність" щодо контрабанди у зоні АТО та 

відновлення енергетичної безпеки держави (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ще бажаючі виступити є? Немає. 

Товариство! Ставлю на голосування даний депутатський 

запит метою якого є засудження будь-яких економічних 

стосунків з представниками режиму, який сформувався на 

тимчасово окупованих територіях, а також з Російською 

Федерацією, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит про підтримку 

звернення щодо торгівельної блокади. 

 

36.Повернення до формування порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування питання про повернення до 

розгляду питань формування порядку денного, прошу 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до формування порядку 

денного. 

 

37.Включення до порядку денного питання по економічній блокаді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Є пропозиція доповнити порядок денний 

питанням по економічній блокаді (Про звернення 

Конотопської міської ради до Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

підтримки торгівельної блокади), прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного 

питання по економічній блокаді. 

 

38.Включення питання до порядку денного по загальнобудинковим 

газовим лічильникам. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступна пропозиція - включити до порядку денного 

питання по загальнобудинковим газовим лічильникам 

(Про упорядкування питань щодо встановлення 

будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного 

газу), прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення питання до порядку 

денного по загальнобудинковим газовим 

лічильникам. 

 

2.1.Про звернення Конотопської міської ради до Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

торгівельної блокади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Хто хоче висловитися з цього питання ще? 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

По тексту рішення потрібно написати не відповідно до 

статті 43, а відповідно до статті 25. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення 

Конотопської міської ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України щодо підтримки торгівельної блокади. 

Гланц 

Віталій 

Аркадійович 

Повідомив, що на табло системи ВІЧЕ була помилка. 

Депутати вирішили повернутися до розгляду питання. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування питання про 

повернення до розгляду даного рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про повернення до розгляду даного 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Редакційна комісія, зачитайте зміни щодо статті. Не стаття 

43, а стаття 25. 

Клименко  

Іван Григорович 

Відповідно до статті 43 міняється на "відповідно до статті 

25". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення 

Конотопської міської ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України щодо підтримки торгівельної блокади. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

1.1.Про упорядкування питань щодо встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про упорядкування 

питань щодо встановлення будинкових 

(загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

3.Депутатський запит щодо створення робочої групи для розробки 

нормативно-правових актів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення запиту надається депутату міської 

ради Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Депутатський запит щодо створення робочої групи для 

розробки нормативно-правових актів: 

"25.06.2016 року набрав чинності Закон України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

управління об'єктами державної та комунальної власності" 

від 02.06.2016. Вказаним Законом передбачено, що міська 

рада на пленарному засіданні повинна не пізніше 25 

грудня 2016 року вирішити ряд питань, які стосуються 

діяльності комунальних підприємств, зокрема прийняти 

рішення: 

-про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення 

наглядової ради є обов'язковою у комунальних унітарних 
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підприємствах та у господарських товариствах, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

належать територіальній громаді; 

-про затвердження порядку утворення наглядової ради, 

порядку призначення членів наглядової ради 

комунального унітарного підприємства; 

-про визначення кола питань, що належать до виключної 

компетенції наглядової ради комунального унітарного 

підприємства; 

-про встановлення вимог до незалежних членів наглядової 

ради комунальних унітарних підприємств і господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 

належать територіальній громаді. 

Разом з тим міська рада зобов'язується також визначити 

критерії відбору незалежного аудитора та критерії 

віднесення комунальних унітарних підприємств і 

господарських товариств, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій належать громаді, до таких, 

фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) 

підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, та 

затвердити порядок такої перевірки і порядок залучення 

незалежних аудиторів. Законом рекомендовано місцевим 

радам у шестимісячний строк з дня набрання його 

чинності, який сплив 25 грудня 2016 року, ухвалити 

рішення, необхідні для реалізації Закону.  

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 19, 21 Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" прошу: 

Створити робочу групу для розробки нормативно-

правових актів, спрямованих на реалізацію вимог Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо управління об'єктами державної та 

комунальної власності" від 02.06.2016 № 1405-VIII, 

залучивши відповідні виконавчі органи Конотопської 

міської ради, а також представників усіх депутатських 

фракцій у Конотопській міській раді". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8, Проти – 0, Утрим. – 16. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит щодо 

створення робочої групи для розробки нормативно-

правових актів. 
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3.1.Депутатський запит щодо зменшення ставки єдиного податку для ІІ 

групи ФОП. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення запиту надається депутату міської 

ради Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Депутатський запит щодо зменшення ставки єдиного 

податку для Другої групи ФОП: 

"До мене як до депутата міської ради, голови постійної 

комісії з питань промисловості, підприємництва, бізнесу, 

торгівлі, транспорту та зв'язку звернулася група 

підприємців нашого міста з проханням про зменшення 

ставки єдиного податку, у зв'язку з тим, що їхні видатки 

зросли рівно в 2 рази, тоді як доходи збільшити ніяким 

чином не вдається за даної купівельної спроможності 

населення. З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата 

становить 3200 грн. Таким чином, збільшилося податкове 

навантаження на малий та середній бізнес. Зокрема, 

єдиний податок для другої групи ФОП складає 20% від 

3200 грн., тобто 640 гривень. Якщо до цього додати ще й 

сплату єдиного соціального внеску в розмірі 704 грн., то 

вся сума податкового навантаження для другої групи 

ФОП складає 1344 гривні. Зважаючи на те, що згідно ст. 

293.2 Податкового кодексу України, ставки єдиного 

податку встановлюються сільськими, селищними, 

міськими радами для фізичних осіб підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність, в залежності від 

виду діяльності, з урахуванням календарного місяця: 

1.Для першої групи платників єдиного податку - у межах 

до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму. 

2.Для другої групи платників єдиного податку - у межах 

до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 19, 21 Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" прошу: 

1.Підготувати та розглянути на найближчому пленарному 

засіданні міської ради рішення щодо зменшення ставки 

єдиного податку для Другої групи фізичних осіб 

підприємців з 20 до 10% розміру мінімальної заробітної 

плати, тобто замість 1344 грн. вони будуть платити 1024 

грн. 

2.Створити робочу групу із розробки регуляторних актів у 

відповідності із прийнятим рішенням".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого будуть запитання? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Інна Олексіївна! Ми повинні зробити аналіз, бо є ФОПи 

підприємців у яких 1-2 найманих працівника, а є великі 
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підприємства, які штучно заводять ФОПи і теж на другій 

системі оподаткування. Це дві різні речі. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Нам фінуправління трішки давало інформації по ФОПам, 

по їхнім податкам тощо. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 

Я вважаю, що це питання зараз розглядати недоречно 

поки на рівні держави не вирішиться питання. Зараз на 

рівні держави зареєстровано законопроект про зменшення 

ставки цього податку. А розглядати зараз - це буде 

порушення закону про регуляторну діяльність, бо це є 

регуляторний акт. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Так, законопроект внесений, але чи проголосують це інша 

справа. Є міста, де вже прийняті подібні рішення - це 

Могилів-Подільський, Суми, Лозова, Миргород, 

Кролевець, Харків, Нетішин, Шостка, Чернівці, Одеса, 

Балки та інші, більше 40 міст, це для того, щоб бачили 

депутати ВРУ думку громади всієї України. Через те я 

вважаю зараз нам потрібно прийняти таке рішення, щоб 

потім і депутати ВРУ прийняли правильне рішення 

зважаючи на думку громади. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Повідомив, що позиція фракції "Батьківщина" - 

підтримати цей запит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що розгляд даного питання - це популізм і 

якщо це зробити, то місто втратить 3,5 млн.грн. і що 

дане питання залежить від центральної влади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 0, Утрим. – 13. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит щодо 

зменшення ставки єдиного податку для ІІ групи 

ФОП. 

 

39.Різне. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

 

У мене пропозиція - подати до суду на Укрзалізницю з 

приводу посадки-висадки пасажирів. Ми пам'ятаємо, що 

Тягній С.М. подавав депутатський запит, Пащенко І.О., 

ніяких здвигів в кращу сторону немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре! Юридичний сектор, до мікрофону. 

Зайчикова  

Анна Валеріївна 

З грудня місяця тривають запити, ми подаємо до 

Укрзалізниці і публічні запити, але вони надають 

некоректні відповіді і ми не можемо отримати наказ, який 

саме повинен бути оскаржений в суді, що і не 

уможливлює на даний момент подати даний позов в суд. 

Ми хочемо скасувати даний наказ, сам наказ вони не 
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надають, оскільки надійшла відповідь, що такого наказу 

не існує. Ми направили публічний запит про те, щоб 

надали інформацію відповідно до якого нормативного 

акту було здійснення введення тільки технічних зупинок. 

Нам надали відповідь про те, що вони пішли на зустріч 

мешканцям міста Конотоп і потяг №23 відновлює зупинку 

на станції. Проте коректної відповіді на запит не надали. 

Знову ж таки ми подали повторні запити із зазначенням, 

що подається неповна відповідь і не на ті питання, які 

ставляться, не надається сам документ і терміново 

просимо надати відповідь відповідно до Закону України 

"Про публічну інформацію". Проте і терміново не надали 

навіть представнику, який поїхав в Укрзалізницю, даний 

запит не було надано. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував повідомити Уповноваженого з прав людини 

про порушення Закону України "Про доступ до публічної 

інформації". 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

З цього питання у нас було окреме засідання транспортної 

комісії і ми надіслали і до Уповноваженого з прав людини 

і до депутатів всіх рівнів інформацію. Ще було б 

правильно звернутися до суду від міської ради. Також 

депутати ВРУ, до яких ми зверталися, вони попросили у 

ВРУ замовити для нас брифінг у ВРУ. Тому я думаю, що 

скористатися цим ще можна, хоча переписка нічого не 

дасть. Нам потрібно сформувати делегацію від Конотопа, 

представники громадських організацій, активісти, міський 

голова і так далі, поїхати на цей брифінг і озвучити 

питання на всю Україну. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Якщо нас відверто ігнорує Укрзалізниця, то потрібно 

підготовлювати позов до суду без даних відповідей і 

вказувати про те, що нам відповіді не надаються і 

витребувати даний наказ судом. 

Зайчикова  

Анна Валеріївна 

 

Справа в тому, що це буде розглядатися в 

Адміністративному суді і наказ є документом який 

оспорюється, а не є доказом. Згідно процесу може суд 

витребувати докази по справі, а це не є доказом, це є 

документ, який ми оспорюємо і ми повинні його 

представити, надати суду. Ми звичайно подамо, ми вже й 

проплатили судовий збір, ми звичайно пропишемо, що 

все, що було в наших силах ми зробили для того, щоб 

отримати даний документ. Але у нас є ще час і 

Укрзалізниця нам обіцяє до 27 лютого надіслати цей 

наказ. Якщо ні, то 27 лютого позов без наказу піде в суд. 
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Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Питання до Зайчикової А.В.: Чи має право міська рада 

порушувати Закон України "Про місцеве самоврядування 

в Україні"? 

Зайчикова  

Анна Валеріївна 

Звичайно ні. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

 

Тоді питання до депутатів. Яке ми маємо право не 

виконувати норми Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", яке прозвучало у 

попередньому запиті Пащенко І.О. щодо наглядових рад? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Нічого не порушили! Якщо Ви уважно вивчите дане 

питання, то Ви знайте відповідь на те, що Ви зараз 

говорите. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Всі питання розглянуті. Сесія оголошується 

завершеною. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


