
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

Четвертого пленарного засідання 24 сесії міської ради 
 

м.Конотоп 

від 30.05.2017 10:00    

 

  

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії:   22 (список додається) 

Запрошених:    __ (список додається) 

 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Прошу вас зареєструватися в електронній 

системі голосування "ВІЧЕ" вставивши електронну картку в 

пульт для голосування. Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Із 36 депутатів присутній 21 депутат. 4 пленарне 

засідання 24 сесії оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України. 

Хвилина мовчання за загиблими за волю України. 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Обрання члена редакційної комісії.   

 0.2  Повернення до розгляду питань порядку денного.   

 0.5  Доповнення порядку денного питанням «Про надання згоди на приєднання 

міста Конотоп до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне 

зростання».   

 0.6  Доповнення порядку денного питанням «Про підвищення посадових 

окладів педагогічних працівників на 2 тарифні розряди».   

 0.7  Доповнення порядку денного питанням «Про надання згоди ЖРЕП 

«Житлосервіс» на отримання овердрафту в установах банків».   

 0.8  Доповнення порядку денного питанням «Про надання згоди КП 



«Теплогарант» на продовження терміну дії відновлювальної кредитної лінії 

та передачу майна під заставу».   

 0.9  Доповнення порядку денного питанням «Про надання поворотної 

фінансової допомоги ЖРЕП «Житлосервіс», КРЕП «Центральне».   

 0.10  Доповнення порядку денного питанням «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за І квартал 2017 року».   

 0.3  Доповнення порядку денного питанням «Про направлення Семеніхіна А.Ю. 

на навчання в НАДУ при Президентові України».   

 0.4  Доповнення порядку денного питанням «Про направлення Степанченка І.О. 

на навчання в НАДУ при Президентові України».   

 3  Про розробку містобудівної документації.   

 4  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

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

скликання 9 сесія).   

 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! В сесійній залі зараз присутні: начальник 

Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області Нештенко Олексій 

Анатолійович, керівник Конотопської місцевої прокуратури 

Сегида Сергій Миколайович, старший співробітник 

Конотопського відділу Управління СБУ Дубина Юрій 

Григорович, в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у 

Сумській області Чеботарьов Юрій Юрійович, депутат 

Сумської обласної ради Сердюк Олена Борисівна та депутат 

Сумської обласної ради Биркун Микола Борисович. 

Товариство! Сьогодні, як і домовлялися, розглядаємо 

бюджетні питання і питання важливі для життєдіяльності 

нашого міста. 

 

 

0.1.Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У зв’язку із тим, що Гужва С.В. відсутній, міський голова 

запропонував до редакційної комісії членів комісії, які були на 

ІІІ пленарному засіданні - Клименко І.Г., Білоус І.В.  

У зв’язку із тим, що Білоус І.В. оголосила про самовідвід, 

міський голова запропонував обрати членом редакційної 

комісії Пащенко І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб обрати до редакційної комісії Пащенко І.О., 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 3, Утрим. – 0. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу членів редакційної комісії зайняти свої місця. 

 

0.2.Повернення до розгляду питань порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Є пропозиція повернутися до розгляду питань 

порядку денного, щоб включити додаткові питання. А саме: 

-Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до 

ініціативи Європейського Союзу "Мери за економічне 

зростання"; 

-Про підвищення посадових окладів педагогічних 

працівників на 2 тарифні розряди; 

-Про надання згоди ЖРЕП "Житлосервіс" на отримання 

овердрафту в установах банків; 

-Про надання згоди КП "Теплогарант" на продовження 

терміну дії відновлювальної кредитної лінії та передачу 

майна під заставу; 

-Про надання поворотної фінансової допомоги ЖРЕП 

"Житлосервіс", КРЕП "Центральне"; 

-Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

І квартал 2017 року; 

-Про направлення Семеніхіна А.Ю. на навчання в НАДУ при 

Президентові України; 

-Про направлення Степанченка І.О. на навчання в НАДУ при 

Президентові України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб повернутися до розгляду питань порядку 

денного 24 сесії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

 

0.5.Доповнення порядку денного питанням «Про надання згоди на 

приєднання міста Конотоп до ініціативи Європейського Союзу «Мери за 

економічне зростання». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу Гапєєву Л.А. дати пояснення стосовно даного 

рішення. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

 

З метою участі у проекті, який оголошений Євросоюзом і 

триває підготовка заявок для отримання грантових коштів 

для таких міст, як наше - до 1 млн.євро. В цьому році буде 

прийнято рішення. Основною умовою є приєднання міста до 

ініціативи Європейського Союзу "Мери за економічне 



зростання". 

З нашого боку це не потребує коштів і участь у даному 

членстві також не потребує коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тобто для нас це безкоштовно, а натомість ми можемо 

отримати 1 млн.євро грантових коштів. Це кошти, які 

повертати не потрібно. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Це нагальне питання, бо заявку потрібно подати до кінця 

місяця, прошу депутатів розглянути. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це 30 млн.грн. безкоштовно для нашого міста. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Наший основний обов’язок в даному членстві - це розробити і 

затвердити, погодити з єврокомісією план місцевого 

економічного розвитку міста. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хотілося б побачити цей план розвитку міста і взагалі 

побачити ці документи. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

 

Плану немає. Якщо ми вступаємо в членство, то ми будемо 

його розробляти з координаторами, із спеціалістами з 

Європейського Союзу. Цим не буде займатися тільки 

виключно управління економіки, а будуть фахівці, надані на 

безкоштовній основі, європейського рівня.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу надати депутатам умови цього договору. 

 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Так він написаний - це заявка на членство. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які обов’язки цього членства? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там написано - розробити план розвитку нашого міста. Все. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі це підтримують, але це питання на комісіях не 

розглядалося. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив перерву на 10 хвилин для роботи комісій з цього 

питання. 

 В перерві Багрянцева О.Ю. зачитала звернення від голови 

фракції ВО "Батьківщина Марченка Ю.М.: 

"Шановний Артеме Юрійовичу! Повідомляємо Вам про те, 

що депутата Конотопської міської ради 19.05.2017 Толордаву 

Л.Г. виключено з лав партії ВО "Батьківщина" та з фракції ВО 

"Батьківщина" в Конотопській міській раді". 

Марченко  Олена Юріївна! Там невелика поправка - не 05, а 04, тобто 



Юрій Миколайович квітня. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

У нас також є депутатське звернення від 13.03.2017. Зборами 

фракції ВО "Свобода" вирішено виключити з лав фракції ВО 

"Свобода" Льовшин Н.О. та Демеху Н.І. 

 Після завершення роботи комісій (після перерви).  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування питання про включення 

до порядку денного питання "Про надання згоди на 

приєднання міста Конотоп до ініціативи Європейського 

Союзу "Мери за економічне зростання", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до 

ініціативи Європейського Союзу "Мери за економічне 

зростання». 

 

0.6.Доповнення порядку денного питанням «Про підвищення посадових 

окладів педагогічних працівників на 2 тарифні розряди». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

підвищення посадових окладів педагогічних працівників на 2 

тарифні розряди". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про підвищення посадових окладів педагогічних 

працівників на 2 тарифні розряди». 

 

0.7.Доповнення порядку денного питанням «Про надання згоди ЖРЕП 

«Житлосервіс» на отримання овердрафту в установах банків». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

надання згоди ЖРЕП "Житлосервіс" на отримання 

овердрафту в установах банків". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається директору ЖРЕП "Житлосервіс" Писанці 

Ігорю Леонідовичу. 

Писанка 

Ігор Леонідович 

 

Ця сума складає 70 тис.грн., але як показує досвід, то не 

більше 20 тис.грн. використовувався офердрафт. Це потрібно 

для того, щоб закрити певні недофінансування у вигляді 

неповернення нам субсидії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тобто це резерв обігових коштів на випадок, якщо на ваших 

рахунках будуть відсутні кошти. Це резерв, яким ви 

користуєтеся виключно за потребою. 



Товариство! Ставлю на голосування про включення даного 

питання до порядку денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про надання згоди ЖРЕП «Житлосервіс» на отримання 

овердрафту в установах банків». 

 

0.8.Доповнення порядку денного питанням «Про надання згоди КП 

«Теплогарант» на продовження терміну дії відновлювальної кредитної лінії 

та передачу майна під заставу». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

надання згоди КП "Теплогарант" на продовження терміну дії 

відновлювальної кредитної лінії та передачу майна під 

заставу". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це таке рішення, яке у нас є багато років і воно допомагає 

нашому КП "Теплогарант" розраховуватися у випадку 

несвоєчасних надходжень субсидій, чи несвоєчасної оплати 

мешканцями міста послуг.  

Слово надається директору КП "Теплогарант" Бакалині 

Борису Олександровичу. 

Бакалина 

Борис 

Олександрович 

 

Підприємство просить погодити надати під заставу майна для 

продовження терміну дії кредитної лінії, сума кредитної лінії 

складає 3 млн.грн. Дійсно, затримка із платежами не дає 

вчасно погасити 400 тис.грн., тому досвід із попередніх років 

дозволяє продовжити термін дії кредитної лінії, яке дасть 

можливість вчасно розпочати опалювальний сезон і 

розрахуватися за енергоносії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження 

терміну дії відновлювальної кредитної лінії та передачу 

майна під заставу». 

 

0.9.Доповнення порядку денного питанням «Про надання поворотної 

фінансової допомоги ЖРЕП «Житлосервіс», КРЕП «Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

надання поворотної фінансової допомоги ЖРЕП 

"Житлосервіс", КРЕП "Центральне". 

Семеніхін  Мова йде про надання коштів, це поворотна позика з нашого 



Артем Юрійович 

 

бюджету, 300 тис.грн. ЖРЕП "Житлосервіс" і 100 тис.грн. 

КРЕП "Центральне". Це кошти, які направляються для того, 

щоб зараз закрити проблему з виплатами відпускних, авансів 

і виплатами зарплати. 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про надання поворотної фінансової допомоги ЖРЕП 

«Житлосервіс», КРЕП «Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Попрохав депутатів, які не підтримали дане питання 

підтримати його при майбутньому голосуванні, оскільки 

воно забезпечить своєчасну виплату заробітної плати 

працівникам даних підприємств. 

 

0.10.Доповнення порядку денного питанням «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за І квартал 2017 року». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Є пропозиція доповнити порядок денний 

питанням "Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за І квартал 2017 року". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Кошевецькій Валентині Павлівні, 

начальнику фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Пояснила, що згідно Бюджетного Кодексу обов’язково 

затверджуються щоквартальні звіти, фактичне виконання 

бюджетів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що якщо не буде проголосоване дане рішення, то 

далі не буде можливості розподіляти кошти, вільні залишки, 

не буде можливості виплачувати заробітну плату 

працівникам бюджетних установ тощо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за І квартал 2017 року». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що без даного рішення не буде можливості 

робити ніяких видатків (зарплата, проектні роботи, 

благоустрій міста тощо). 

 

0.3.Доповнення порядку денного питанням «Про направлення Семеніхіна 

А.Ю. на навчання в НАДУ при Президентові України». 



Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

 

Повідомила, що два проекти рішення щодо навчання 

Семеніхіна А.Ю. та Степанченка І.О. були підготовлені 

заздалегідь, оскільки завтра спливає крайній термін подачі 

документів для вступу. Також повідомила, що для посадовців 

вищого рангу наявність освіти рівня магістра державного 

управління є вимогою діючого законодавства України. Тому 

вступ посадовців вищих категорій, які не мають цієї освіти, 

є для них обов’язковим. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Якщо це вважається конфліктом інтересів, то я оголошую, що 

це конфлікт інтересів. 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про направлення Семеніхіна А.Ю. на навчання в 

НАДУ при Президентові України». 

 

0.4.Доповнення порядку денного питанням «Про направлення Степанченка 

І.О. на навчання в НАДУ при Президентові України». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також є пропозиція доповнити порядок денний питанням 

"Про направлення Степанченка І.О. на навчання в НАДУ при 

Президентові України". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб включити до порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 1, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

«Про направлення Степанченка І.О. на навчання в 

НАДУ при Президентові України». 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Переходимо до розгляд питань порядку денного. 

3.Про розробку містобудівної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Холодьону Сергію Івановичу, начальнику 

відділу містобудування та архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даним проектом рішення ми розглядаємо розробку двох 

детальних планів – по 4 провулку вулиці 

Успенсько-Троїцькій, 4/1 та про розробку детального плану 

по вулиці Північній, 19. На попередньому розгляді та на 

комісіях задавали ряд питань, на них були надані відповіді. 

Це поєднані рішення. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте спочатку по рішенню 24 сесії, а потім ми внесемо 

доповнення по 25 сесії. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Надати дозвіл відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради на розробку детального плану по 4 

провулку Успенсько-Троїцькій, 4/1. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нас дуже гостро стоїть питання про залучення інвестицій до 

нашого міста. У нас дуже гостро стоїть питання про 

створення нових робочих місць, нові робочі місця зараз на 

вагу золота. До нас зараз прийшов інвестор - ПСП "Злагода", 

це агрофірма. Тобто, вони зараз зареєстровані в 

Конотопському районі і сплачують податки в Конотопському 

районі, вони хочуть розвиватися, а для того щоб розвиватися, 

їм потрібно отримати доступ до залізничної колії, тому що 

зерно возиться зараз дуже багато фурами, але дороги 

розбиваються і питання повинно ставитися про вивіз важких 

речей, як зерно, саме залізницею. Тому ПСП "Злагода" 

прийшла до нас з пропозицією, що готові зробити одну із 

доріг нашого міста, яку ми визначимо. Це за те, що ми надамо 

їм дозвіл і також вони дають мінімум 40 робочих місць із 

хорошою зарплатою. Це також додаткові надходження до 

нашого бюджету у вигляді податку на прибуток, це із зарплат 

податок. Це взагалі початок розвитку нашого міста. Згадайте 

будь ласка 4 провулок Успенсько-Троїцької, там де у нас 

ідуть залізничні колії до ДП «Авіакон» і залізничні колії ідуть 

тільки до пункту прийому металобрухту. Там 2 пункти 

прийому, метал ріжуть і вивозять. Там є ці колії. Ці колії 

хочуть використовувати не для того, щоб вивозити метал, а 

для того, в першу чергу, щоб возити зерно, щоб не розбивати 

дороги. Там планується поставити перевалочну базу. Тобто 

фактично 40 робочих місць ми будемо мати. Будемо мати 

нормальну роботу для людей і буде розвиватися мікрорайон. 

Те що ми зараз голосуємо - це робота над землевпорядною 

документацією. Тобто це ПСП, це інвестори про яких ми 

постійно говоримо з екранів телевізорів, починаючи від 

Президента і закінчуючи депутатами рад, роблять це за свій 

рахунок. Тобто ми зараз повинні поставитися з повагою до 

інвестора і піти йому на зустріч. Тому що 40 чоловік, які там 

живуть, будуть мати можливість працевлаштуватися. Я 

думаю, що це буде показово для нас, шановні депутати, що 

ми ідем на зустріч інвесторам і ми допомагаємо їм в розвитку, 

а натомість вони готові створювати нові робочі місця, 

сплачувати всі податки, тому що вони перереєстровуються у 



нас, в місті Конотоп. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Про яку суму йдеться? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Фінансувати детальний план буде безпосередньо ПСП 

"Злагода". Кількість необхідних фінансів ще не обрахована. 

Приблизно не менше 80 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто ми ще економимо 80 тис.грн. бюджетних коштів на 

виготовлення детального плану тієї території. Там же мова не 

йде тільки про ту територію, де вони будуть знаходитися, а 

мова йде повністю про 4 провулок Успенсько-Троїцької, де 

військова частина стоїть, весь той квадрат. Тобто ми ще і для 

Міністерства оборони фактично зекономимо гроші на цьому 

детальному плані. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Артеме Юрійовичу! Скажіть будь ласка, чи ПСП "Злагода" 

виконала ті умови, які ставили депутати? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Ми вчора проголосували. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Вчора було проголосоване питання про те, щоб впорядкувати 

землевпорядну документацію, яка у них повинна бути. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що підприємство близько 3 років не сплачувало 

податки в наше місто. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я хочу сказати, що у нас є різні офіси, є різні підприємства і 

організації, які займають в тому числі і комунальне майно за 3 

копійки, і роблять там те, що вони не мають там робити. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Шановні депутати! В даний час ми розглядаємо питання 

щодо розробки містобудівної документації, а не щодо 

зібрання податків та зборів. Якщо ви зараз намагаєтесь 

поєднувати ці два різні питання, то я, як юрист, можу вам 

відповісти, що земельний податок сплачується власником або 

користувачем до моменту укладення договору оренди землі. 

Договір оренди землі укладається на підставі землевпорядної 

документації. Землевпорядна документація може 

розроблятися, як півроку - це мінімум, так і два і три, а в 

деяких випадках дуже багато підприємств виконують таку 

землевпорядну документацію по 7, 8 і 10 років. Я не буду 

називати які саме. Тому у нас є начальник податкової служби, 

який отримує зарплату і відповідає за дане питання. Якщо у 

нього є питання до даного підприємства, то будь ласка нехай 

він скаже. Якщо немає, то про що ми зараз говоримо? Це що 

стосується податків. Що стосується містобудівної 

документації, то архітектор міста забув сказати, що 



відповідно до Закону дана розробка містобудівної 

документації повинна здійснюватися постійно, не менше ніж 

1 раз на 5 років за рахунок бюджету. І це міською радою 

також не виконується. Крім того, як підприємці, так і 

мешканці міста повинні розуміти, правильно Артем 

Юрійович говорить, що сьогодні ми повинні створювати 

інвестиційне середовище, щоб заходили підприємці, 

інвестори і створювали робочі місця, і сплачували податки до 

міста Конотоп. Так, підприємцю дійсно необхідна залізна 

дорога, а якщо ми будемо говорити, що нам не сплачують 

якісь податки, то у нас є дуже багато інших ділянок, де 

залізнична дорога - В’язове, Попівка, Дубов’язівка і близькі 

регіони інших областей - Бахмач і так далі. Тому, якщо 

підприємець хоче створити робочі місця, вкласти гроші, хоче 

зробити дорогу і так далі, то чому ми зараз не допомагаємо 

даному підприємству? Мені не зрозуміло! 

Оплески в залі. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

 

Артем Юрійович! Потрібно підняти протокол засідання 

земельної комісії і подивитися що там написано. Те, що 

сказав зараз Тягній С.М. це одне, а те що написано там, це 

друге. За умови, а умова не виконана. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А як вони можуть укласти договір оренди, якщо немає 

землевпорядної документації, тобто детального плану? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

 

На комісії йшла мова про те, що заявники подадуть на сесію 

всі необхідні документи для укладання договору. Вони це 

виконали, ви за це проголосували. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

А тепер для того, щоб укласти цей договір нам потрібно дати 

дозвіл. Товариство! Ми маємо робити це за свій кошт! А вони 

говорять, що вони зроблять за свій! Тобто вони ще і у 80 

тис.грн. допомагають нашому бюджету і ще й дорогу 

пообіцяли зробити. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Надання дозволу це не є кінцевий документ. Ще є така 

процедура як затвердження містобудівної документації, яка 

теж буде розглядатися на сесії і всі ті питання, які у вас 

сьогодні виникають, ви можете розглянути ще до того, як 

буде документація затверджуватися. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ті кошти, які можливо вони недоплатили, а недоплатили вони 

тільки через те, що їм не давали ось ці документи, ці кошти 

вони компенсують створенням робочих місць, розробкою 

документації - це 80 тис.грн. і зробивши дорогу. Чим погано? 

Білоус  Артем Юрійович! Давайте зачитаємо протокол. 



Інна Василівна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не заперечую. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Попрохав депутатів підтримати інвестора. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Підтримав дане рішення та інвестора. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Оголосила рішення земельної комісії з даного питання:  

"За умови обов’язкового укладення договору оренди 

земельної ділянки та сплати до міського бюджету міста 

Конотопа ПДФО". За - 3 депутати, проти - 2 депутати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Як договір оренди укласти? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

 

Справа в тому, що як сільгосппідприємство воно не може 

укласти сьогодні угоду по землі, оскільки там інше цільове 

використання земельної ділянки. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Крім того, щоб змінити юридичну адресу необхідно отримати 

адресу і отримати земельну ділянку в оренду, щоб були 

законні підстави для того, щоб змінити юридичну адресу 

підприємства.  Якщо ми говоримо про податки, то ви 

зверніть увагу на матеріали 24 сесії, на сторінці 13, за яке 

проголосували вчора щодо укладення договору оренди. 

Зверніть увагу на площу і вирахуйте, скільки податків за 

землю дане підприємство на місяць буде сплачувати до 

міського бюджету. Дякую! 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Ще раз наголошую про те, що всі за інвесторів, але це 

підприємство зареєстроване в районі і платить податки в 

район. Цільове призначення землі потрібно змінювати 

рішенням сесії, це не виконано. Вони не виконали умови 

земельної комісії і всі ці обіцянки, які люди говорять, що буде 

земля, буде ще щось, це тільки обіцянки.  

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 

Тетяна Анатоліївна! Я поважаю Вашу думку, проте  хочу 

зазначити, що дане питання розглядається щодо розробки не 

землевпорядної документації, а містобудівної документації. 

Тому про цільове використання земельної ділянки та зміни 

цільового використання не йде мова. Зміна цільового 

використання - це дуже важка і довга процедура і вона 

проходить не одну сесію. Тому давайте ми будемо послідовно 

і предметно приймати рішення. 

Семеніхін  А послідовність полягає в тому, що нам потрібний детальний 



Артем Юрійович 

 

план території і на підставі нього, який робиться за їхній 

кошт, хоча це ми зобов’язані робити раз на 5 років і на 

підставі цього детального плану вони приходять і показують 

план, земельну ділянку, яку вони хочуть взяти в оренду і 

змінити її цільове призначення. Як вони будуть робити всі ці 

дії, якщо у них немає детального плану території?  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

У нас у 24 сесії розглядається питання про розробку 

містобудівної документації зовсім за іншою адресою. 

Давайте по порядку. А ПСП "Злагода" у нас у 25 сесії. Ми ж 

можемо зробити Генеральний план міста і всі ці питання 

зняти раз і назавжди. Скажіть дату коли у нас в місті буде 

Генеральний план? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Не вистачає 200 тис.грн. для того, щоб укласти угоду. Тобто 

потрібно ці кошти виділити з бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ці 200 тис.грн.  передбачаються сьогоднішнім рішенням до 

бюджету. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

 

І тоді приблизно за рік розробники містобудівної 

документації обіцяють нам розробити новий Генеральний 

план.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що попередня влада не була зацікавлена у 

розробці Генерального плану. Перше, що було зроблено 

новою владою - винесення питання про розроблення 

землевпорядної документації на всі парки і всі сквери. 

Закликав депутатів до конструктиву. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що рішення про створення паркової зони було 

прийнято і підтримано депутатами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що це було доручення саме міського голови, а 

підтримано депутатським корпусом. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

По Північній, 19 є запитання? Немає. Товариство! Це 

земельна ділянка, яка належить людині, яка побудувала Храм 

і дві школи, і ця людина хоче зробити вперше в місті Конотоп 

сучасну електростанцію на сонячних батареях, яка в 

перспективі зможе давати електрику для нашої 7 школи. Це 

інноваційний проект. 

Слово надається заступнику голови постійної комісії Бейгулу 

І.С. щодо Північної, 19. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

Ми обговорювали це питання на комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування за основу, 

прошу голосувати. 



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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про розробку містобудівної 

документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію внести до цього проекту 

рішення про дозвіл на розробку детального плану території 

ПСП "Злагода" по 4 провулку Успенсько-Троїцької, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Внести доповнення 

по 4 провулку вулиці Успенсько-Троїцькій. 

 Вигуки в залі "Ганьба". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку містобудівної 

документації. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

 Присутні в залі забажали від депутатів пояснення, чому 

вони не голосують за залучення інвесторів до міста. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Шановні присутні! Ще раз фракція "Рідне місто" пояснює 

своє рішення. Оскільки це підприємство не зареєстроване в 

нашому місті і податки воно сплачує в район, і вони не 

надходять до бюджету нашого міста, це є маніпулювання. 

Якщо ви в наших дебатах цього не почули, то вибачте. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Робочі місця створюються в Конотопі, ніхто не 

буде їхати із Сім’янівки працювати в Конотоп. Умова, що це 

підприємство буде перереєстроване в місті Конотопі була і 

вони це гарантували, вони перереєструються в місті 

Конотопі, як тільки побачать, що зможуть тут працювати, 

Зараз вони бачать, що вони тут не можуть працювати. Ми не 

даємо їм зараз землю, ми не даємо їм зараз якість дозволи на 

будівництво, ми даємо їм можливість виконати нашу роботу, 

яку ми, як місто, повинні виконати за власний кошт. 80 

тис.грн. - це освітлення однієї вулиці! Розумієте? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Попрохав прокоментувати Мусієнка С.В. 

Мусієнко  

Сергій 

Володимирович 

Це було сказано керівником цієї агропромислової фірми, 

коли він був на земельній комісії, там де були члени 

земельної комісії. Він дійсно казав, що у нього є 



 компаньйони, він колишній депутат Верховної Ради України і 

хотів відкрити тут підприємство, щоб воно працювало. Його 

компаньйони всі з Київської області, вони не хотіли тут 

відкривати підприємство, а пропонували йому це зробити в 

Київській області. Але ж він, як виходець з міста Конотоп і 

Конотопського району, вмовив своїх компаньйонів відкрити 

це підприємство в місті Конотоп. Він дуже прохав підтримати 

це рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ця людина так само як і Сур. Розумієте? Людина заможна. 

Він затягує сюди гроші і інвестиції. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Я хочу додати, що після розгляду на комісіях ми перевіряли, 

це підприємство зареєстроване в місті Конотопі, воно не в 

районі зареєстровано, але здійснює діяльність у районі. Вони 

обіцяли сплачувати податок з доходів фізичних осіб за місцем 

здійснення діяльності, тобто за місцем офісу по місту 

Конотоп. Що стосується земельного податку, то земельний 

податок вони сплачували до укладення договору оренди, а 

дозвіл на договір оренди вчора на сесії, на скільки я розумію, 

було прийнято рішення. Тобто надалі буде процедура 

укладення договору оренди. 

Оплески в залі. 

Громада, яка присутня в залі попрохала міського голову 

поставити дане питання на повторне голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Вношу пропозицію повернутися до розгляду 

даного питання повторно, прошу голосувати. 

Сизон 

Тетяна Олексіївна 

Артем Юрійович! Знову починається тиск! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я прошу тиші в залі. У нас є архіважливі питання 

- зарплати і так далі. У нас є ще питання, щоб виділити кошти 

для того, щоб зробити проект для людей з обмеженими 

можливостями, є представники тут. Для того, щоб зараз 

депутати просто не розійшлися, я дуже прошу вас тиші в залі. 

Я дуже прошу, я за місто прошу, не за депутатів, а за місто, 

тому що місто вже на колінах стоїть з побитими дорогами, з 

ямами на тротуарах, люди з обмеженими можливостями не 

можуть до себе потрапити, зарплати не отримують медики і 

зараз не отримають працівники дошкільної освіти. Головне 

щоб місто отримало якийсь поштовх хоча б до існування. 

 

 

 



4.Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

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

скликання 9 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами міської 

ради. 

Мусієнко  

Сергій 

Володимирович 

 

До міської ради надійшло звернення нашої державної 

установи КВЦ-130 з питання виділення коштів для 

покращення матеріально-технічної бази установи. Це 42 

тис.грн., які будуть витрачені на холодильник для людей, які 

позбавлені волі і не можуть сьогодні в нормальних умовах 

харчуватися. 

Наступним питанням ми вносимо до учасників програми 

територіальний сервісний центр 5942 регіонального 

сервісного центру МВС в Сумській області. Це наше колишнє 

МРЕО, яке надає зараз послуги не тільки із реєстрації 

автомобілів, але і надає весь спектр послуг. Тут кошти не 

потрібні, на даний час ми вносимо їх до учасників програми. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що місто Конотоп стало одним із двох міст 

Сумської області, в якому відкрився даний центр. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Артем Юрійович! Фракція "Рідне місто", 

хочу сказати, що за жодне бюджетне рішення вона не буде 

голосувати поки не пройде повна перевірка нашого бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перевірка на що? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повний і незалежний аудит нашого міського бюджету 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В який спосіб Ви бачите це зробити? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Через КРУ в першу чергу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Валентина Павлівна, прошу Вас прокоментувати. 

 4 депутати із фракції "Рідне місто" витягли електронні 

картки із пульта для голосування та покинули робочі місця 

(Сизон Т.А., Назаренко І.М., Білоус І.В., Могиленко П.А.). В 

результаті чого в залі залишилося 17 депутатів, сесія не 

повноважна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми ще до бюджету не дійшли, зарплати не отримають люди, 

залишіться, медики не отримають зарплати, не отримають 



вчителі зарплати. Що ви робите? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 

Шановні присутні! КРУ такої інспекції немає, є фінансова 

територіальна інспекція і вона бюджет не перевірить, вона 

може перевірити окремого розпорядника, а в цілому бюджет 

не перевіряється.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зараз, фактично, в черговий раз відбувся зрив 

роботи міської ради. Представники фракції "Рідне місто" 

залишили залу, тобто зараз у нас сесія не є повноважною, є 17 

депутатів із необхідних 19. 

Я дуже сильно вибачаюся від імені всіх, в тому числі і від 

імені тих депутатів, які зараз зірвали сесію, перед педагогами, 

я прошу вибачення, перед працівниками дитячих садочків, я 

прошу вибачення. Я прошу вибачення перед працівниками 

ЖЕКів, я прошу вибачення перед лікарями, я прошу 

вибачення перед всім містом, що ми будемо зараз далі в ямах, 

в побитих дорогах, без прибудинкових територій, без дитячих 

майданчиків, без нічого.  

Я вважаю, що це крапка в роботі цієї міської ради. Я зараз 

повертаюся до свого кабінету і підписую лист на ім’я 

Верховної Ради України, а також Президента України з 

проханням про розпуск Конотопської міської ради.  

Оплески в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Міський голова оголосив про наступне засідання сесії на 15 

серпня 2017 року. 

Я готовий провести це пленарне засідання для того, щоб ми 

отримали всі зарплату сьогодні, через 30 хвилин, завтра в 

будь-який час, післязавтра в будь-який час, щоб всі отримали 

те, що вони мають отримати. Я не можу спокійно дивитися на 

цих людей в інвалідних візках, які не можуть до свого центру 

зараз потрапити через те, що хтось має якісь амбіції зайняти 

якусь посаду в керівництві міста. Я не можу собі цього 

дозволити. Я піду на зустріч вам, усім людям, в тому числі і 

собі, щоб отримати цю можливість, щоб можна було 

ремонтувати дороги, виплачувати зарплати, піти на зустріч 

будь-якої миті. Але наступне засідання у нас відбудеться, я 

сподіваюсь, нової вже міської ради в серпні місяці, 15 серпня. 

Перерва. 

Оплески в залі. 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


