
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

П’ятого пленарного засідання 24 сесія міської ради 

 

м.Конотоп 

від 31.08.2017 10:00    

 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії:   35 (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 присутні 34 депутати (33 

депутати та міський голова). 5 пленарне засідання 24 сесії 

оголошується відкритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

Хвилина мовчання за загиблими за волю України. 
 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

V ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 24 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

31 серпня 2017 року 

№ Назва проекту рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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



згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

оренди землі 

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

міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

6.  Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі земельних 

ділянок до державної власності 

7.  Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки 

8.  Про надання матеріальної допомоги 

9.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки 

10.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Житлосервіс» 

11.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

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

2017 роки 

13.  Про надання згоди КП «Теплогарант» на отримання відновлювальної кредитної 

лінії в установах банків та передачу майна під заставу 

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

15.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року 

16.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017  

року 

17.  Про надання згоди ЖРЕП «Житлосервіс» на отримання овердрафту в установах 

банків 

18.  Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання овердрафту в установах 

банків 

19.  Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад 

20.  Про внесення змін до комплексної Програми підвищення енергоефективності у 

м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.08.2016 (7 скликання 16 сесія)  

21.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік  

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



програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2017 рік» (7 

скликання 21 сесія) 

23.  Про скасування п.1 рішення виконавчого комітету від 29.08.2011 №285 «Про 

нагородження Почесними відзнаками міської ради» в частині присвоєння звання 

«Почесний громадянин Конотопа» Маміашвілі М.Г. 

24.  Про скасування рішення міської ради від 28.11.2007 «Про присвоєння 

Конотопській ДЮСШ Конотопської міської ради Сумської області імені 

Михайла Маміашвілі» (5 скликання 21 сесія) 
 

 

 

 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Обрання члена редакційної комісії   

 0.3  Депутатський запит   

 0.4  Депутатський запит   

 0.2  Затвердження порядку денного V пленарного засідання 24 сесії міської 

ради   

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 4  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

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

міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 6  Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 

земельних ділянок до державної власності   

 8  Про надання матеріальної допомоги   

 7  Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки   

 8  Про надання матеріальної допомоги   

 9  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки   

 10  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 



підприємства «Житлосервіс»   

 11  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне»   

 12  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 13  Про надання згоди КП «Теплогарант» на отримання відновлювальної 

кредитної лінії в установах банків та передачу майна під заставу   

 14  Про прийняття коштів на утримання закладів охорони здоров’я   

 15  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року   

 16  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017  

року   

 17  Про надання згоди ЖРЕП «Житлосервіс» на отримання овердрафту в 

установах банків   

 18  Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання овердрафту в 

установах банків   

 19  Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад   

 20  Про внесення змін до комплексної Програми підвищення 

енергоефективності у м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 25.08.2016 (7 скликання 16 сесія)   

 21  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік   

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 

2017 рік» (7 скликання 21 сесія)   

 23  Про скасування п.1 рішення виконавчого комітету від 29.08.2011 №285 

«Про нагородження Почесними відзнаками міської ради» в частині 

присвоєння звання «Почесний громадянин Конотопа» Маміашвілі М.Г.   

 24  Про скасування рішення міської ради від 28.11.2007 «Про присвоєння 

Конотопській ДЮСШ Конотопської міської ради Сумської області імені 

Михайла Маміашвілі» (5 скликання 21 сесія)   

 7  Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки   

 

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, депутати 

Сумської обласної ради Сердюк Олена Борисівна, Биркун 

Микола Борисович, Ладуха Віктор Борисович. Сьогодні 

присутній почесний гість – заступник голови Сумської 

обласної ради Річкаль Анатолій Якович, який знаходить в 

президії. Також присутні начальники відділів та управлінь 

Конотопської міської ради. 

 

0.1.Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Прошу Клименка І.Г. та Пащенко І.О. зайняти місця 

редакційної комісії. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

 Запропонувала обрати Романенко Н.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Хто за те, щоб до складу редакційної комісії обрати 

Романенко Н.А. (замість Пащенко І.О), прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Закликав всіх присутніх на сесії дотримуватися регламенту, 

порядку та спокою. 

Також повідомив, що надійшли два депутатські запити від 

фракції ВО «Батьківщина» 

0.3.Депутатський запит Тягнія С.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Тягнію С.М. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 Зачитав депутатський запит (додається). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Запропонувала перенести час зустрічі про яку було викладено 

у депутатському запиті. 

  Обговорення даного питання. Виступили Семеніхін А.Ю., 

Дубовик Л.І., Білоус І.В., Тягній С.М. 

Вирішили провести зустріч 01.09.2017 о 14.00. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний депутатський запит з 

корегуванням часу на 14 годину, прошу голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит. 

 

0.4.Депутатський запит Марченка Ю.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Другий депутатський запит надійшов від голови Конотопської 

міської партійної організації ВО «Батьківщина», депутата 

Конотопської міської ради Марченка Ю.М. 

Марченко  

Юрій 

Миколайович 

 Зачитав депутатський запит (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Поправив запит: «Управлінню економіки розробити 

відповідний комплекс проектів рішень, які дозволять придбати 

автобуси на баланс Конотопського трамвайного управління з 

метою здійснення перевезень». Згодні з таким 

формулюванням? Згодні! 

Товариство! Ставлю на голосування даний депутатський запит, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит. 

 

0.2.Затвердження порядку денного V пленарного засідання 24 сесії міської 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Пропозиції до порядку денного вам всім роздані. Ставлю на 

голосування дані пропозиції, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного V 

пленарного засідання 24 сесії міської ради. 

 

 

 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Федченку А,І., головному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів управління економіки Конотопської 

міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

постійними комісіями міської ради, в результаті було прийнято 

рішення винести його на голосування, але з деякими 



поправками: 

В проекті є пункт 1.1.5, але враховуючи звернення від цього 

заявника, яка попрохала зняти це питання з розгляду. Тобто ми 

прийшли до висновку виключити пункт 1.1.5. 

Також було прийнято рішення в пункт 2.3.2 даного проекту 

внести зміни виклавши його в наступній редакції: 

«Конотопській міській раді в особі управління житлово-

комунального господарства Конотопської міської ради по 

вулиці Миші Немолота для облаштування зони відпочинку». 

Що стосується інших питань, то вони були підтримані в 

редакції, яка була роздрукована. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Дубовик Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 Комісія розглянула дане питання. Було вирішено пункт 1.1.5 

виключити, а відносно пункту 2.3.2 ми пропонуємо внести 

зміни і вважаємо, що дійсно, там по генплану зона відпочинку, 

потрібно виготовити документацію на зону відпочинку, а що 

там буде далі, вирішимо. 

Пропоную винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 У кого є доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування доповнення і правки, які були озвучені 

Федченком А.І., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Федченко А.І.: Озвучені Федченком А.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Федченку А,І., головному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів управління економіки Конотопської 

міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект рішення розглядався профільною та постійними 

комісіями. В результаті розгляду було прийнято рішення 

винести даний проект рішення на голосування. Були певні 

дискусії щодо пункту 2 даного рішення. На момент 

обговорення було прийнято рішення, що профільна комісія 

додатково вивчить це питання. Щойно мені повідомили 

представники профільної комісії, що вони прийшли до 

висновку даний пункт виключити і доопрацювати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Дубовик Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Повідомила, що даний проект рішення розглянутий 

профільною комісією і запропонувала депутатам пункт 2 

виключити, так як надійшла деяка інформація, потрібно 

перевірити, доопрацювати і потім розглянути.  

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 Повідомив, що по пункту 2 не буде приймати участь у 

голосуванні, оскільки є потенційний конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення на голосування 

за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування доповнення, яке було озвучено 

Дубовик Л.І., щоб виключити пункт 2, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Дубовик Л.І.: Поправка озвучена Дубовик 

Л.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 



Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Федченку А,І., головному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів управління економіки Конотопської 

міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

 Даний проект рішення був розглянутий профільною та 

постійними депутатськими комісіями, в результаті розгляду 

було прийнято рішення винести даний проект на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Дубовик Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 Проект рішення розглянутий профільною комісією, зауважень 

немає, змін немає. Прошу винести на голосування та 

підтримати. 

Толордава  

Леван Гівієвич 

Повідомив, що на сторінці 29, в пункті 5 є незаконна 

приватизація. Попрохав зняти з розгляду даний пункт. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Запропонував винести даний пункт на доопрацювання. 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування пропозицію Толордави Л.Г., щоб 

зняти даний пункт на доопрацювання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Толордава Л.Г.: Пропозиція Толордави Л.Г. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, 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). 

 

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



договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Федченку А,І., головному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів управління економіки Конотопської 

міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

 Даний проект рішення був розглянутий профільною та 

постійними депутатськими комісіями, в результаті розгляду 

було прийнято рішення винести даний проект на голосування. 

Зауважень та заперечень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Дубовик Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 У кого є зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, 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). 

 

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

міської ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Федченку А,І., головному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів управління економіки Конотопської 

міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

 Даний проект рішення був розглянутий профільною та 

постійними депутатськими комісіями, в результаті розгляду 

було прийнято рішення винести даний проект на голосування. 

Зауважень та заперечень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Дубовик Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішень 

виконкому та міської ради, скасування рішень міської 

ради, виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

6.Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 

земельних ділянок до державної власності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Федченку А,І., головному спеціалісту відділу 

земельних ресурсів управління економіки Конотопської 

міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

 Даний проект рішення був розглянутий профільною та 

постійними депутатськими комісіями, в результаті розгляду 

було прийнято рішення винести даний проект на голосування. 

Зауважень та заперечень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Дубовик Л.І. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 У кого є зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження технічної 

документації із землеустрою та передачі земельних ділянок 

до державної власності. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, начальнику 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 На розгляд було підготовлено рішення на суму 75900 грн., але 

у зв’язку з чисельними зверненнями мешканців та 

документами, які надані депутатами після підготовки рішення, 

то прошу проголосувати з урахуванням усіх звернень на 

сьогоднішній день. 

  Депутати повідомили, що згідно пропозицій до порядку 



денного зараз повинно розглядатися 7 питання, а це 8 

питання.  

Вирішили розглядати 7 питання згідно до порядку. 

 

7.Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, начальнику 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 Проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

на загальних зборах депутатів, на всі запитання були надані 

відповіді, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово для інформації надається голові профільної комісії 

Гричановському А.М. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

 Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Які є зауваження, пропозиції? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Комісіє розглянута програма і була прийнята пропозиція 

вилучити із даної програми напрямок 6, завдання 2, пункти 6 

та 7 до з’ясування законності даних пунктів рішення і у зв’язку 

з цим створити тимчасову депутатську комісію, і вилучити до 

наступної сесії, до того, як буде встановлено законність даних 

пунктів рішення, з тим щоб потім людям не довелося 

повертати гроші. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив присутнім, що депутати мають по 100 тис.грн., 

які вони витрачають на власний розсуд і не існує жодної 

комісії, яка перевіряє підставу надання матеріальної допомоги 

громадянам. Також повідомив, що на засіданні голів фракції 

було обговорено питання, що і міський голова повинен мати 

свій фонд, бо до нього також звертається набагато більше 

людей, ніж до депутатів і кошти, які надаються людям, як 

допомога, перевіряються комісією при УСЗН (законність 

надання, чи є підстава у наданні тощо). Повідомив, що зараз 

депутати чинять помсту міському голові, забираючи у нього 

можливість, таку яку мають і депутати, допомагати людям. 



Дубовик  

Любов Іванівна 

 Повідомила, що депутати підтримують міського голову, але в 

даному випадку йде порушення чинного законодавства, бо 

відповідно до затвердженого порядку депутати і міський 

голова надають матеріальну допомогу в розмірі 50% 

прожиткового мінімуму непрацездатної особи, це 604 грн. 

Тому, щоб надавати більшу допомогу, потрібно в це 

положення внести зміни.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що це питання обговорювалося на президії голів 

фракцій, що 100 тис.грн. мають депутати, 1 млн.грн. міський 

голова. Запропонував привести у відповідність дане 

положення, внести зміни до складу комісії відповідно до 

побажань депутатів, яка розглядає питання надання 

матеріальної допомоги.  

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

 Повідомила присутнім, що йдеться мова про рішення, яке 

було затверджене 29 вересня 2016 року «Про затвердження 

порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців». Даним 

порядком використання коштів передбачено, що сума коштів, 

яка надається на матеріальну допомогу заявнику 1 раз на рік в 

розмірі до 50% встановленого законом прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність на момент 

звернення. Саме до цього положення Дубовик Л.І. пропонує 

внести зміни збільшивши суму, яку можуть надати депутати 

або міський голова. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що саме в цьому суть питання і потрібно 

затвердити комісію, яка буде розглядати не тільки  доручення 

міського голови, але і депутатів також. 

Дав доручення заступнику міського голови з економічних 

питань Степанченку І.О., оргвідділу, фінансовому управлінню, 

управлінню соціального захисту за 30 хвилин підготувати 

зміни до рішення про використання коштів. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 Повідомила, що до цього питання потрібно підійти 

виважено, щоб до наступної сесії підготувати це питання 

відповідно до чинного законодавства.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Звернулася до головуючого і наголосила, що була пропозиція 

від депутата міської ради зняти даний пункт і перенести до 

вивчення питання. Попросила поставити дане питання на 



голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив, що міський голова, як головуючий на сесії, повинен 

знайти консенсус між громадою та депутатами, бо в залі 

присутні люди, які звернулися за матеріальною допомогою і 

міський голова повинен зробити все, щоб вони її отримали 

якомога швидше, знайти механізм вирішення цього питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував поставити дане питання на голосування за 

основу, потім надасть доручення апарату підготувати 

проект рішення, який потрібно буде включити в порядок 

денний, а потім проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 

2017- 2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Пані Пащенко І.О., назвіть пункти, які пропонується 

виключити. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 Розділ 6, завдання 2, пункти 6 та 7. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Виключити дані пункти та надати доручення апарату міської 

ради протягом 40 хвилин підготувати відповідний додатковий 

проект рішення, в якому будуть внесені зміни до положення, 

для того, щоб матеріальна допомога, яка надається за 

зверненнями до міського голови, так само, як і за зверненнями 

до депутатів, була розглянута і у випадку підтвердження її 

потреби, була проголосована. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Наголосила до головуючого, що була ще одна пропозиція від 

депутатського корпусу, щоб поставили її на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що були пропозиції від пані Сизон Т.А., Дубовик 

Л.І., Пащенко І.О., які міський голова об’єднав в одну. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 Запропонував витримати часу 30-40 хвилин, внести зміни до 

програми, визначити максимальний розмір допомоги, а потім 

проголосувати за дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував відкласти питання і повернутися до розгляду 

через 40 хвилин. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 



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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Відкласти питання і 

повернутися до розгляду. 

 

8.Про надання матеріальної допомоги. 

Розанова 

Оксана Михайлівна 

 Рішення вже було озвучено, прошу проголосувати з 

урахуванням заяв, які надійшли по сьогодні. 

 Обговорення даного питання. Виступили Сизон Т.А,, Розанова 

О.М., Семеніхін А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

9.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 Цією програмою виділяються кошти у розмірі 2 млн. 800 

тис.грн. Ці кошти виділялися в цьому році на енергозберігаючу 

програму НЕФКО згідно якої повинні були встановити котел. 

Але у зв’язку з тим, що європейське законодавство йде в 

розбіжності із нашим законодавством, тому що дуже багато 

потрібно з’ясувати питань, в цьому році КП «Теплогарант» ці 

кошти не освоїть. Тому у зв’язку із тим, що в КП 

«Теплогарант» є «діри», куди можна їх використати із 

користю, ми просимо вас проголосувати за цю програму, ми 

розподілили ці кошти на найнеобхідніші, найважливіші такі 

моменти – це реконструкція котелень по вулиці Червоної 

Калини, 10А (1 млн.грн.). В минулому році створювалася 

комісія, здійснювався об’їзд по місту по найпроблемнішим 

ділянкам в тепловому господарстві, це ця котельня і по вулиці 

Івана Франка, 43 із заміною котлів. Інший напрямок – 

капітальний ремонт котла на котельню по вулиці Клубній, 101. 

Туди ми плануємо використати 700 тис.грн. І 1,1 млн.грн. піде 



на капітальний ремонт теплових мереж міста.   

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу вас підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово для інформації надається голові профільної комісії 

міської ради Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 Профільна комісія розглянула дане питання, я був особисто на 

цих котельнях разом з головним інженером Озолом М.М., я 

особисто і комісія підтримуємо дану програму. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Якщо ми зараз проголосуємо, то ми можемо 

встигнути модернізувати ці котельні до початку 

опалювального сезону. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 В рішенні написано виділити в 2017 році 59,6 млн.грн. Що це? 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 Це перший пункт, який залишається. Зміни вносять тільки в 

додаток 2 – 1,8 млн.грн. Це ті кошти, які залишилися і в цьому 

році ми їх освоїти не зможемо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Є програма, згідно якої ми передбачаємо певний комплекс 

заходів і в межах можливостей нашого бюджету. Тобто, якщо 

ми 59 млн.грн. передбачаємо на КП «Теплогарант», то це 

передбачається виділення коштів на 2 роки. Це передбачається 

у випадку достатнього ресурсу нашого бюджету. В даному 

випадку, коли у нас не відбувалися сесії, виконати той 

комплекс заходів, які були передбачені цією програмою вже не 

є можливим. І для того, щоб зараз якось витягти КП 

«Теплогарнат» із боргової ями, нам потрібно провести 

комплекс модернізації із заміни котлів і пальників для того, 

щоб зменшити споживання газу. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 Повідомив, що вчора депутати були на КП «Теплогарант» і 

там дуже багато проблем. Запропонував перенести даний 

проект рішення на наступне пленарне засідання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що це втрата часу і за той час, що залишиться, 

заходи із модернізації не встигнуть зробити до початку 

опалювального сезону. 

Надав слово директору КП «Теплогарнат» Бакалині Борису 

Олександровичу. 



Бакалина 

Борис 

Олександрович 

 Так, дійсно, технічний стан потребує модернізації і оновлення 

тому підприємство готове прийняти ці кошти і докласти 

максимум зусилля, щоб встигнути до опалювального сезону, а 

і по можливості на протязі опалювального сезону, тому що 

модернізація і закупка нового сучасного обладнання дуже 

потрібна, враховуючи фінансовий стан підприємства.   

Омельченко  

Тарас Павлович 

 В минулому році від нашої депутатської фракції був 

депутатський запит про облаштування лічильників по 

багатоповерхівкам нашого міста. Ми пропонували виділити 

кошти додатково з міського бюджету, нічого не зроблено і 

інвестпрограма не зроблена КП «Теплогарант». Чому Ви 

вважаєте, що я не розумію проблеми? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Бо Ви півроку на сесії не ходили і із-за цього в КП 

«Теплогарант» арештували рахунки і він не зміг закупити 

лічильники. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Повідомив, що в даному питанню є фінансова сторона, на 

01.01.2017 фінансовий результат склав в мінусі більше 20 

млн.грн. За перше півріччя цього року мінус 6,5 млн.грн. Задав 

питання Іноземцевій Т.Г., як буде реалізовуватися план заходів 

по фінансовій стабілізації підприємства. Підтримав технічну 

складову питання, але після вирішення фінансової складової. 

Спочатку потрібно розрахуватися із заборгованістю за газ – 

2,8 млн.грн., за транспортування 1,2 млн.грн. і питання по 

лічильникам – 500 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що питання по лічильникам потрібно було 

вирішувати в березні, не витягуючи картки із пультів для 

голосування. Тоді б до цього часу питання облаштування 

багатоповерхівками лічильниками було б вирішено. Якщо зараз 

думати, щоб 2,8 млн.грн. віддати боргів, а не модернізуватися, 

то місто буде жити в минулому, не розвиватися (навів 

приклад теплотрас, які проходять через підприємство КЕМЗ). 

Запропонував вкладати кошти в модернізацію, а вже потім на 

погашення боргів. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Зробив зауваження щодо виступів відповідно до регламенту. 

Наголосив, що фінансово-економічні питання – це перші, а 

технічні – другі і вирішувати ці питання шляхом голосування. 

Пащенко   Задала питання, чому даного рішення не було в надрукованих 



Інна Олексіївна матеріалах сесії, а роздано додатково. 

Повідомила, що задавала начальнику УЖКГ питання чи є 

схема теплопостачання міста і він відповів, що її немає.  

В рішенні написана сума 59,6 млн.грн., звідки вона взялася і де 

обґрунтування цієї суми? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що за цю суму проголосували депутати на минулих 

сесіях, а щодо схеми теплопостачання міста, то це робота 

дуже кропітка і вона робиться. 

Фещенко  

Вадим Романович 

 Попрохав депутатів підтримати даний проект рішення, 

оскільки ці 2,8 млн.грн. були вже виділені по підвищенні 

енергоефективності, по програмі НЕФКО. Відповідно ці 

кошти є, ці кошти не встигнемо освоїти, але є можливість 

використати ці кошти на модернізацію котелень, на розвиток 

підприємства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Повідомила, що ці кошти необхідно використати на 

модернізацію обов’язково, але в жодному рішенні по КП 

«Теплогарнат», яке приймалося, цього не було. Задала 

заступнику міського голови: «Яким чином кредиторську 

заборгованість 28 млн. 316 грн., яка виникла на КП 

«Теплогарант», враховуючи, що держава повернула всі 

субсидійні кошти, враховуючи, що міське населення сплатило 

наперед кошти КП «Теплогарант, будемо повертати ці 

кошти?». Наголосила, що погашення кредиторської 

заборгованості забезпечить 100% забезпечення теплом місто. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Дав доручення Бакалині Б.О. провести повну екскурсію Сизон 

Т.А. на КП «Теплогарант».  

Бакалина Б.О., як виникала заборгованість і як Ви плануєте її 

погасити? 

Бакалина 

Борис 

Олександрович 

 Заборгованість склалася наступним чином: 13 млн.грн. за газ 

перед Нафтогазом, 1,3 млн.грн. за транспортування по 

мережам Сумигаз, 1,8 млн.грн. транспортування по мережам 

Укртрансгаз, 2,8 млн.грн. передплата населення за рахунок 

перерахунків субсидії в червні місяці і 8 млн.грн. передплата за 

субсидії, які держава надала за рахунок попереднього 

опалювального сезону.  

План виходу із ситуації: 4 млн.грн. ті, що надаються, вони 

плануються на проплати і обігові кошти, 14 млн.грн. на 



Нафтогазу – це сумісна робота, як працівників виконкому так і 

депутатів міської ради, Народних депутатів, щоб отримати 

відстрочку по Нафтогаз України і на початок опалювального 

сезону. Питання погашення по Укртрансгаз і по Сумигаз – 

питання складне, воно зараз вирішується, планується 

погашення за рахунок обігових коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що питання полягає в тому, що до початку 

опалювального сезону у нас є півтора місяці, щоб 

модернізуватися і отримати додаткові збережені кошти для 

того, щоб гасити борг. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Запропонував депутатам не сперечатися, а послухати 

фахівця КП «Теплогарант» Бакалину Б.О. і прийняти 

відповідне рішення. 

Бакалина  

Борис 

Олександрович 

 Повідомив, що дійсно, 2,8 млн.грн. потрібні на модернізацію, 

бо без цього неможливо жити, але 2,5 млн.грн. боргу 

необхідно заплатити, щоб гарантувати роботу підприємства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Якщо ми зараз дозволяємо вам отримати кредитну лінію, 

відновлювальну. Ви можете ці кошти задіяти звідти! Правда? 

Бакалина  

Борис 

Олександрович 

 Повідомив, що так. 

Білоус  

Інна Василівна 

 Ми спілкувалися з начальником УЖКГ, який сказав, що на 

сьогоднішній день схема не розроблена. І тільки після того, як 

буде розроблена схема, ми можемо побачити, куди, на яку 

модернізацію необхідно вкладати кошти. По друге, начальник 

КП «Теплогарант» може зараз сказати яка сума обігових 

коштів складає в опалювальний сезон для того, щоб зрозуміти 

на скільки ми зможемо прорахувати і коли ми зможемо 

погасити ці кошти. Це дуже складна ситуація… Фінансову 

підтримку необхідно надати КП «Теплогарант» обов’язково. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 Закликав депутатів прибрати свої політичні амбіції, популізм 

і почати працювати по матеріалам сесії. Всі будинку, які 

опалюються централізованим опалюванням, будувалися ще за 

часів Радянського Союзу. Зазначив, що в інших країнах світу 

витрачається теплової енергії в 5,7 і 10 разів менше. 

Запропонував розглядати це питання комплексно і довіритися 

в цьому питанні директору КП «Теплогарант», який відповідає 



за розвиток даного підприємства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив, що цим проектом рішення просто 

перенаправляються кошти, які вже є на рахунках ЖКГ. Це 

технічне питання. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Призвав головуючого не порушувати регламент. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 Нагадав, що в січні 2016 року депутатський корпус 

здійснював об’їзд всіх котелень міста і з’ясовував стан 

котелень і ще тоді була розмова, що котельню по вулиці 

Червоної Калини необхідно модернізувати, а по Клубній, 101 

вже була аварійна ситуація, яка могла залишити весь 

мікрорайон без опалення в зимовий період. Закликав депутатів 

розглядати дане питання по суті. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю даний проект рішення на голосування, в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

  Депутати запропонували поставити ще раз на голосування 

дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання про повернення до розгляду 

до даного питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1. 

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

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 У кого які є пропозиції? 

Ульянченко Оксана 

Федорівна 

 Наголосила, що якщо директор КП «Теплогарант» просить 

поставити дане питання на голосування, то потрібно 

ставити на голосування і голосувати. 



Тягній 

Сергій 

Миколайович 

 Зазначив, що ці кошти вже були раніше виділені і просто 

переходять із одного напрямку на інший. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 Повідомила, що ці кошти по програмі НЕФКО освоїти не 

встигаємо, бо європейське законодавство йде в розбіжність із 

нашим законодавством і оскільки ці кошти вже виділені на 

розвиток КП «Теплогарант», то пропонується їх 

використати на модернізацію котелень. Попрохала депутатів 

підтримати дане питання. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 Закликав депутатів підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Звернувся до громади, що зараз розглядається питання, щоб 

модернізувати котельні і обійти завод КЕМЗ, щоб там не 

було крадіжки теплового ресурсу. Наголосив, що зараз мова не 

йде про те, щоб виділити кошти на погашення боргів КП 

«Теплогарант».  Зараз мова йде про модернізацію котелень. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 Задала питання Максименку О.М., що КРЕП «Центральне» 

винне КП «Теплогарант» 500 тис.грн. і віддає по 10 тис.грн. 

Якби КРЕП «Центральне» не забрав ці кошти собі, то КП 

«Теплогарнт» поставив би скрізь лічильники. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що Максименко О.М. домігся, щоб депутати 

виділили кошти в сумі 60 тис.грн. на дров’яний котел для 

КРЕП «Центральне», який працює за рахунок вирубки парослі і 

за рахунок цієї економії він повертає борг КП «Теплогарант». 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 Запросив Дубовик Л.І. прийти до КРЕП «Центральне», 

поспілкуватись і отримати відповіді на всі запитання. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Наголосив, що всі заходи для підготовки до зими потрібно 

приймати, а якщо хтось із керівників щось порушує, то він 

повинен розуміти про кримінальну відповідальність, а 

підготовку до зими зривати неможна. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Наголосив, що не отримав відповіді щодо погашення боргів по 

КП «Теплогарант». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

10.Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 Наголосила, що цей і наступний проект рішення був в 

матеріалах березневої сесії. Депутати виділяли кошти на два 

комунальні ЖЕКи – по 50 тис.грн. для того вони закупили 

ручну снігоприбиральну техніку. Відповідно до цього і 

вносяться відповідні зміни до Статутного капіталу. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 Слово для інформації надається голові профільної комісії 

міської ради Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 Комісія просить підтримати це питання. 

  Виступили Омельченко Т.П., Іноземцева Т.Г., Багрянцева О.Ю. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Житлосервіс». 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

11.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 Повідомила, що дане питання ідентичне попередньому, але в 

Статутному капіталі вказана сума 110 тис.грн. – 60 тис.грн., 

це сума яка була виділена депутатами на встановлення котла 

в КРЕП «Центральне, а 50 тис.грн. на закупівлю ручної 

снігоприбиральної техніки». 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово для інформації надається голові профільної комісії 

міської ради Максименку Олександру Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 Комісія просить підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

12.Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Даним проектом рішення передбачається фінансова підтримка 

трамвайного управління, в тому числі на виплату заробітної 

плати, нарахувань в сумі 2 млн. 980 ти.грн., на електроенергію 

1 млн. 750 тис.грн. та на придбання матеріалів трамвайних 

вагонів, трамвайні колії, контактні мережі та проведення 

капітального ремонту в сумі 270 тис.грн. Оскільки сесія з 

різних причин не проводилась майже півроку, тому на 

трамвайне управління зараз в поганому стані, оскільки не було 

ніякої фінансової допомоги. Прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово для інформації надається голові профільної комісії 

міської ради Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 Комісія розглядала дане питання і винесла рішення 

підтримати, але хочемо заслухати на наступній сесії повний 

звіт керівника трамвайного управління і бачення виходу з 

кризи, яка сталася і як буде ліквідовуватися збитковість… 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Зазначив, що для Конотопа ,як і для великих міст, трамвай – 

це соціальний вид транспорту. 

Семеніхін   Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 



Артем Юрійович голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до міської 

програми розвитку електротранспорту на 2007-2017 роки. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

13.Про надання згоди КП «Теплогарант» на отримання відновлювальної 

кредитної лінії в установах банків та передачу майна під заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Повідомив, що це 4 млн.грн., які вже також обговорювалися в 

попередньому рішенні про КП «Теплогарант». Попрохав 

депутатів підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово для інформації надається голові профільної комісії 

міської ради Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко Оксана 

Федорівна 

 Я хочу повідомити, що бюджетна комісія, яка мала відбутися 

29.08.2017 року на 13.00, на яку попередньо були запрошені всі 

члени бюджетної комісії, з’явилися депутати Конотопської 

міської ради Сизон Т.А., Паламарчук Т.М., Лиманчук Є.В., 

Романенко Н.А. Омельченко Т.П. на дану комісію не з’явився. 

В зазначений час, коли присутні були в депутатській кімнаті, 

мені повідомила Тетяна Анатоліївна Сизон, що вона писала 

лист. Копія листа у мене є: «У зв’язку із службовим 

відрядженням просимо перенести засідання бюджетної комісії 

на 11 годину 30.08.2017». Хочу зазначити, що вони просили 

перенести, але все-таки 29 серпня на комісію з’явилися. Не 

розглядалися на цій комісії не тільки бюджетні питання, але 

жодне питання не розглядалося .   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Тобто було порушено Регламент Конотопської міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 28.08.2017 я написав заяву і 29.08.2017 я не був присутній на 

комісії, бо був у відрядженні в місті Суми. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Наголосив, що сесія не проводилася півроку, потрібно зараз  

відійти від взаємних звинувачень і йти по Регламенту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка думка голови бюджетної комісії з цього питання? 

Ульянченко Оксана Підтримати. 



Федорівна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проекти рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди КП 

«Теплогарант» на отримання відновлювальної кредитної 

лінії в установах банків та передачу майна під заставу. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Коли готувався проект рішення, то не було постанови КМУ в 

якій йдеться, що субвенція із державного бюджету, із районів 

може бути не менше 60%, а ми в проекті рішення зазначили 

52%. Тому пропонується виключити першу частину першого 

пункту. Пропонується виключити «дати згоду на прийняття 

видатків у розмірі 52% від Конотопської міської ради», а 

залишити лише 60% від Бочечківської сільської ради. В свою 

чергу Конотопська районна рада також повинна проголосувати 

не 52%, а 60% на субвенцію із свого бюджету місту, щоб бути 

у відповідності до чинного законодавства. Це технічне 

питання. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

 Артем Юрійович! Трішки не зрозуміло. Відбулася бюджетна 

комісія чи не відбулася? Якщо не відбулася, то вона повинна 

бути проведена перед тим, як розглядати бюджетні питання. 

Якщо вона не відбулася, то давайте зробимо перерву, дамо час 

для роботи бюджетної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Доручив голові бюджетної комісії провести засідання в 

сесійній залі.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Запропонував не чекати поки Конотопський район проголосує 

за 60%, а проголосувати за 60%. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Повідомив, що це неможливо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ми не можемо приймати те, що нам ще не дали. 

Семеніхін   Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 



Артем Юрійович прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про прийняття коштів на 

утримання закладів охорони здоров’я. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Повідомила, що з районом були консультації, в них сесія 

планується на 2 жовтня, будуть приймати рішення і нічого не 

відбудеться, якщо наше рішення буде прийматися пізніше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Поставив на голосування поправку, озвучену Степанченком 

І.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Степанченко І.О.: Поправка озвучена 

Степанченком І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття коштів на 

утримання закладів охорони здоров’я. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Оголосив про технічну перерву на 30 хвилин для роботи 

бюджетної комісії. 

  Після перерви: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Надаю слово голові бюджетної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко Оксана 

Федорівна 

 Повідомила, що комісія не відбулася, бо деякі депутати 

вийшли із зали. 

  Виступили з питання організації та роботи комісії: Семеніхін 

А.Ю., Дубовик Л.І., Багрянцева О.Ю., Ульянченко О.Ф., 

Омельченко Т.П., Сизон Т.А., Гланц В.А., Річкаль А.Я., Кирій 

О.В. 

 

15.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017 

року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Запропонував, у зв’язку з тим, що не відбулася бюджетна 

комісія, спочатку виступає Степанченко І.О., бюджетна 

комісія голосує, секретар комісії веде протокол, голова веде 

комісію. Якщо є запитання, то задають запитання. Після 

того, як питання буде розглянуто комісією, відбувається  



голосування на сесії. 

Слово надав Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Це технічне питання, воно було розглянуто на загальних 

зборах депутатів, пропоную його підтримати і передаю слово 

Ульянченко Оксані Федорівні. 

  Бюджетна комісія розглядає та голосує за дане питання. 

Виступили: Степанченко І.О., Ульянченко О.Ф. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Тепер звертаюся до всіх депутатів, прошу підтримати, даний 

проект рішення розглядався, прошу проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 У кого є запитання, заперечення, доповнення?  

Дубовик  

Любов Іванівна 

 Я не згодна з тими, що це суто технічний документ, це дуже 

важливий документ, це потрачені мільйони. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Шановні депутати! Із понеділка працює фінансова інспекція. 

Це звіт. Якщо у вас є інформація про порушення, ви надайте її 

голові комісії і нехай відповідні структури розбираються. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю га голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 0, Утрим. – 19. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за І квартал 2017 року.  

16.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 

року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Цей проект рішення втрачає сенс тому що не затверджено звіт 

за І квартал. 

 

17.Про надання згоди ЖРЕП «Житлосервіс» на отримання овердрафту в 

установах банків. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Відповідно до статті 70, пункту 2 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з метою отримання в 

банківських установах овердрафту ЖРЕП «Житлосервіс» для 

проведення розрахунків за спожиті енергоносії, виплати 



заробітної плати, сплати податків, закупівлі матеріалів, оплати 

послуг, міська рада вирішує дати згоду ЖРЕП «Житлосервіс» 

на отримання овердрафту в установах банків терміном на 1 рік 

в сумі 70 тис.грн. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові профільної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко Оксана 

Федорівна 

 Звернулася до членів бюджетної комісії проголосувати за 

дане питання. Відбувається голосування членів бюджетної 

комісії. 

Члени бюджетної комісії підтримали дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди ЖРЕП 

«Житлосервіс» на отримання овердрафту в установах 

банків. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

18.Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання овердрафту в 

установах банків. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Звернувся до голови бюджетної комісії по даному питанню. 

Ульянченко Оксана 

Федорівна 

 Звернулася до членів бюджетної комісії проголосувати за 

дане питання. Відбувається голосування членів бюджетної 

комісії. 

Повідомила, що члени бюджетної комісії підтримали дане 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди КРЕП 

«Центральне» на отримання овердрафту в установах 

банків. 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

19.Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад. 

Семеніхін   Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 



Артем Юрійович голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Даний проект рішення має суттєві зміни. Зміни стосуються 

населених пунктів, які передбачаються для об’єднання в одну 

територіальну громаду. Всі населені пункти викреслюємо крім 

Підлипного, Калинівки і Лобківки, тобто Підлипненської 

сільської ради. Першочергово був проект рішення в тому 

форматі, в якому ви його бачите, але після консультації з 

громадою було опрацьовано і громадою підтримано проект 

рішення про включення до об’єднаної територіальної громади  

села, що входять до Підлипненської сільської ради. Тому 

пропоную підтримати ініціативу громади.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові профільної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 Повідомив, що на комісії одностайного рішення не було, 

оскільки перелік сіл змінився. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Повідомив, що на комісії було підтримано проект рішення в 

першочерговому варіанті, але враховуючи думку 

громадськості, були запропоновані дані зміни. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 Підлипненська сільська рада вже представлена у діючому 

депутатському корпусі і приймала участь у виборах міського 

голови. Сьогодні лежить у ВРУ на друге читання законопроект 

про доєднання навколишніх сіл до міст обласного значення без 

перевиборів. Тому я не бачу сенсу у даному питанні. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Підтвердив, що, дійсно, даний законопроект вже давно 

лежить у ВРУ, але не був на жодній сесії навіть розглянутий. 

Попрохав депутатів підтримати даний проект рішення. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

 Питання до голови комісії. Розглядалося дане питання чи ні? 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 Повідомив, що питання розглядалося, але воно було змінено за 

день. Попрохав дане питання поставити на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 Запропонував перенести даний проект рішення до внесення 

змін обласною радою до перспективного плану об’єднання 

громад. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Ми на минулій сесії розглядали це питання. Поки що в плані 

обласної сесії на 15 вересня немає цього питання, можливо 



воно з’явиться пізніше, але поки що немає. Я вважаю, що ви 

повинні зараз не орієнтувати на обласну раду, а орієнтуватися 

на думку профільної комісії. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 Проект рішення розглядався і в такій редакції, і розглядався в 

той же день в іншій редакції. Я вважаю, що потрібно винести 

на голосування і вирішити це питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 12. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання згоди на 

добровільне об’єднання територіальних громад. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Які будуть правки. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Повідомив, що правки стосуються щодо змін до громад, які 

об’єднуються. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що є ініціатива Президента України, є міста міст 

обласного значення, є населені пункти, які входять до складу 

міст обласного значення. Згідно ініціативи Президента, яка 

називається добровільне об’єднання територіальних громад, 

утворюється на цьому місті нове адміністративне 

утворення, ми будемо мати одну раду, а не дві, є зараз 

Конотопська міська рада і Підлипненська сільська рада, у нас 

є депутати міської і сільської ради, сільський голова 

Підлипного і міський голова Конотопа, у нас є дуже багато 

нюансів. Висловив думку, що місто Конотоп повинне  

об’єднатися із селом Підлипне. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Яке рішення сільської ради? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Рішення сільської ради є. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

 Два роки тому було винесено рішення про приєднання села 

Підлипного Підлипненської сільської ради до міста Конотоп. 

Ми збирали і громадські слухання, обговорення, депутатський 

корпус, все це підтверджено, ми написали листа до 

Конотопської міської ради, це було два роки тому. Але чомусь 

місто Конотоп не схотіло нас приєднувати два роки тому на 

громадському обговоренні в ДК «Зоряний». Наразі, якщо хтось 



думає, що Підлипне не потрібно приєднувати до міста 

Конотопа, то я побажав би цій людині покерувати Підлипним 

хоча б неділю, подивитись, як живе село Підлипне… 

Ще два роки тому було рішення сесії, громадське обговорення, 

дане рішення безстрокове. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Якщо є рішення, то чому наш проект рішення так 

сформульовано? Другим пунктом прописано, що виступити 

ініціатором. Чому ми? Якщо у них вже є рішення, вони 

ініціатори. Ми тоді надаємо згоду і все. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Підтримав Дубовик Л.І.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 З Підлипним я згодна, але можливо, що ще потрібно і 

Привокзальне, Заводське, Шаповалівка, потрібно працювати у 

цьому напрямку. Тим більше, що на сайті міської ради, я взяла 

інформацію, коли голосували, 20% за, а 80% проти, це ті що 

голосували.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Сайт міської ради – це сайт міської ради, але ще були збори 

громадян. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Люди були проти в тому форматі в якому є, через те ми і 

міняємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ми зараз об’єднуємося із селом Підлипне, потім, коли буде 

прийнятий Закон про об’єднання в радіусі 12 км, то ми 

приєднуємо, однозначно приєднуємо, ці 12 км Конотопського 

району. 

Ми тільки що вислухали депутата, який представляє село 

Підлипне, пана Бейгула, він представник президентської 

фракції, він повністю підтримує ініціативу Президента, я також 

саме цю ініціативу Президента підтримую. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Внесла пропозицію зняти дане питання з порядку денного, 

додатково вивчити та перенести його на 14 вересня, коли 

знову збереться Конотопська міська рада. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив депутатам, що потрібно відвідувати міжсесійні 

збори, загальні збори і там задавати всі питання. 

 Виступили з даного питання: Річкаль А.Я., Степанченко І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування поправку, щоб виключити з рішення 

п.2 (відповідно до уточнення, яке озвучила Дубовик Л.І.). 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 1, Утрим. – 15. 



ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Виключити з рішення 

п.2. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 Озвучив поправку: перенести даний проект рішення для 

додаткового вивчення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Це не поправка, це пропозиція. Пропозиції розглядаються 

спочатку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 1, Утрим. – 19. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди на 

добровільне об’єднання територіальних громад. 

 

20.Про внесення змін до комплексної Програми підвищення 

енергоефективності у м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 25.08.2016 (7 скликання 16 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Це суто технічний момент, коли нам потрібно змінити саму 

програму, щоб привести у відповідність до міжнародних 

вимог. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово для інформації надається голові профільної коміссії 

Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко Оксана 

Федорівна 

 Винесла дане питання на голосування в бюджетній комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Оголосив, що 3 за і голос голови є вирішальним. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 Я два роки прошу зробити управління економіки програму по 

компенсації частини тіла кредиту, чи відсотків по сприянню 

ОСББ по теплокредитам. На якій стадії це питання? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

 Програма по енергоефективності потребує змін у зв’язку з 

тим, що даний захід, який був попередньо написаний – 

закупівля трубопроводів, згідно чинного нашого законодавства 

є розбіжності із законодавством європейським. 

По теплому кредитуванню була програма розроблена і в 

минулому році вона була включена в план регуляторної 

діяльності, проведена була вся процедура, окрім останнього 

шляху – це затвердження експертного висновку профільною 



комісією. Профільна комісія по даному питанню – це комісія 

транспорту та зв’язку. Декілька разів ми зустрічалися і 

подавали розрахунки, але висновку так ніхто і не підписав. 

Дані документи на сьогоднішній день втратили чинність. 

Потрібно подавати по новому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Транспортна комісія не затвердила цю пропозицію. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

 Це було в грудні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 В грудні, а з березня не збиралася сесія. 

Запропонував Омельченку Т.П. написати депутатське 

звернення на яке він отримає письмову відповідь по його 

запитанню.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

комплексної Програми підвищення енергоефективності у 

м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 25.08.2016 (7 скликання 16 сесія). 

Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що всі зміни до міського бюджету і до програм не 

можна голосувати, оскільки депутатами не був підтриманий 

звіт про виконання міського бюджету. 

Запропонував проголовувати всі ці питання на наступному 

пленарному засіданні. 

Надав слово Кошевецькій В.П., начальнику фінансового 

управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Вносити зміни до міського бюджету на 2017 рік можна в тій 

частині, де перерозподіл з одного коду на інший і в той 

частині, де розподіляється вільний залишок на 1 січня 2017 

року, а в частині використання коштів з перевиконання не 

можливо без затвердження звіту. 

Семеніхін   Попрохав Кошевецьку В.П. зачитати за що можна 



Артем Юрійович голосувати, а за що не можна. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Пропоную зараз вирішити питання, які стосуються 

життєдіяльності міста за рахунок вільного залишку міського 

бюджету, який станом на 01.01.2017 у нас є затверджений в 

сумі 18 млн. 921 тис.грн. Це цифра, яку нам надав фінансовий 

відділ. Пропоную рішення, що стосуються заробітної плати 

ЦРЛ в сумі 5 млн.грн. на погашення заборгованості по 

заробітній платі, Конотопській центральній лікарні в сумі 1 

млн. 800 тис.грн. на виплату надбавок до посадових окладів 

стимулюючого характеру, Конотопській центральній лікарні в 

сумі 400 тис.грн. на забезпечення пільгових категорій 

населення пільговими рецептами, Конотопській міській лікарні 

800 тис.грн. на погашення заборгованості по заробітній платі, 

Конотопській міській лікарні 600 тис.грн. на виплату надбавок 

до посадових окладів стимулюючого характеру. Для надання 

поворотного кредиту з міського бюджету КП «Теплогарант» 

для забезпечення підготовки підприємства до опалювального 

сезону в сумі 3 млн.грн., в тому числі на погашення 

кредиторської заборгованості ПАТ Сумигаз та Укртрансгаз     2 

млн. 500 грн., на модернізацію, ремонт та повірку теплових та 

газових лічильників 500 тис.грн. Відділу освіти Конотопської 

міської ради в сумі 3 млн. 400 грн., в тому числі на підвищення 

тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів освіти 

заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів міського 

бюджету 1 млн. 400 грн., на ремонт закладів освіти, взаєм 

батьківських благодійних внесків 2 млн.грн. Управлінню 

соціального захисту населення Конотопської міської ради в 

сумі 475 тис.грн., в тому числі на виконання рішення суду 

щодо стягнення на користь ПАТ Укртелеком. Управлінню 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради в сумі 250 тис.грн., в тому числі на виготовлення 

проектно-кошторисної документації з будівництва 

електричних мереж в мікрорайоні Сонячний 200 тис.грн., на 

виготовлення проектно-технічної документації на виконання 

робіт з облаштування пандусу, який потребує група інвалідів-

колясичників 50 тис.грн. Відділу з питань надзвичайних 

ситуацій Конотопської міської ради для фінансування 

програми правопорядок в сумі 240 тис.грн., в тому числі на 



придбання паливно-мастильних матеріалів Конотопського 

відділу поліції 40 тис.грн., для придбання предметів 

довгострокового користування військової частини польова 

пошта В 0425 – 200 тис.грн., це 58 бригада. Фінансовому 

управлінню Конотопської міської ради для надання субвенції 

обласному бюджету в сумі 1 млн 256 тис.грн., в тому числі на 

придбання джерел іонізуючого випромінювання для 

Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру 1 

млн. 33 тис.грн., на погашення заборгованості за взаємними 

розрахунками з обласним бюджетом 239 тис.грн. Управлінню 

економіки Конотопської міської ради для надання фінансової 

підтримки КП КТУ в сумі 1 млн. 700 тис.грн., в тому числі на 

виплату заробітної плати та нарахувань 900 тис.грн., на 

електроенергію 800 тис.грн. Внести зміни в частині 

спрямування коштів з депутатського фонду і пропоную 

фінансовому управлінню Конотопської міської ради внести 

відповідні зміни до бюджету на 2017 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами та 

призначеннями.  

Прошу розглянути проект цього рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив, що це перемога, але перемога часткова, бо немає 

питань ремонту доріг, облаштування вуличного освітлення, 

благоустрою міста…  

  Виступили з питання підготовки рішення про внесення змін до 

міського бюджетну на 2017 рік: Річкаль А.Я., Семеніхін А.Ю., 

Кошевецька В.П., Сизон Т.А.  

Ульянченко Оксана 

Федорівна 

 Запропонувала повернутися до питань, які не розглянули 

(затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

квартал і І півріччя 2017 року) і прийняти все, а не вибірково. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що в запропонованому депутатами проекті 

рішення немає жодної копійки на капітальний ремонт 

дитячого відділення по ЦРЛ та міській лікарні, де в 

приміщеннях, де знаходяться діти є грибок. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Додала, щодо матеріалів, які пропонуються є суттєве 

зауваження – якщо будемо виділяти кошти по медицині, є 

незабезпеченість по заробітній платі і по енергоносіям, 

виділяти кошти тільки частково, то далі не можемо 



виділяти ні на що. Тобто зараз повинні забезпечити повне 

погашення незабезпеченості по виплатам обов’язкового 

характеру і тільки потім розподіляти кошти на інші 

напрямки. Це передбачає стаття 77 Бюджетного Кодексу, 

що при плануванні бюджету в першочерговому порядку 

забезпечується потреба на оплату праці працівників 

бюджетних установ, відповідно до встановлених 

законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної 

плати та проведення розрахунків за електричну та теплову 

електроенергію. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

 Задала питання щодо коштів в сумі 2,4 млн.грн. по КП 

«Теплогарант», які вказані у бюджетному рішенні. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Повідомила, що КП «Теплогарант» не надавалися ці кошти, а 

це гарантії для Мінфіну. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 Повідомив, що у нього на виборчому окрузі є аварійний дах, 

який потребує негайного капітального ремонту і це питання 

напряму стосується бюджету. 

Паламарчук 

Тамара Михайлівна 

 Наголосила, що лютому місяці депутати виділяли кошти на 

медицину, частково, на зарплату і тоді можна це було. Чому 

зараз не можна? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Наголосив, що Кошевецька В.П. фахівець у цій справі і вона 

дала коментар що можна, а що ні. 

Паламарчук 

Тамара Михайлівна 

 Запропонувала повернутися до роботи в бюджетній комісії, 

розглянути поправку Сизон Т.А. по пунктам. 

Попрохала Кошевецьку В.П. дати відповідь на поставлена 

запитання. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Так. В лютому ми надавали на медицину частково трішки 

більше 2 тисяч. Але після того, як визначилася сума 

незабезпеченості, яка піднялася на рівень бюджету, після 

затвердження вже звітів на рівні держави, де чітко визначили 

по місту Конотоп, по казначейству незабезпеченість по цій 

галузі, але зараз це рішення ми не можемо прийняти. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Який у нас зараз є вільний залишок? 

Кошевецька  20 млн.грн. 



Валентина 

Павлівна 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 З тих пунктів, які назвала Сизон Т.А., з Вашого бачення, які є 

помилки, які Ви можете відкоригувати, але рішення законне чи 

незаконне? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Треба сісти і відпрацювати, на слух я так не зроблю. Давайте, 

була пропозиція, попрацюємо в бюджетній комісії. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 На скільки я зрозумів по КП «Теплогарант» є зауваження, а 

все інше відповідає законодавству, тому є пропозиція: можна 

повернутися через 14 днів до цього питання, але все інше треба 

ставити на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Запропонувала, що якщо виникло питання щодо надання 

поворотного кредиту КП «Теплогарант» в сумі 3 млн.грн., то 

ці кошти перенести на погашення заборгованості по 

заробітній платі працівникам центральної районної лікарні. 

Інший шлях вирішення питання – до Дня медика, який вже 

пройшов, виплатити надбавку до посадового окладу 

стимулюючого характеру для працівників Конотопської 

центральної лікарні та Конотопської міської лікарні (премія). 

  Технічна перерва. Роботу переведено в бюджетну комісію.  

В сесійній залі працює бюджетна комісія. 

  Після роботи бюджетної комісії: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Продовжуємо роботу. Я проінформований про 

той проект рішення, який зараз не зовсім законно, на мою 

думку, підготувала бюджетна комісія, тому що питання 

ремонту доріг не враховано, питання ремонту дахів не 

враховано, питання ремонту тротуарів не враховано, питання 

грейдування вулиць не враховано, питання відсипки вулиць не 

враховано, практично всі питання житлово-комунального 

господарства нашого міста не враховані. У нас вже йде осінь, 

навіть якщо за два тижні буде проголосовано питання по 

виділенню коштів по поточному ремонту доріг, то максимум, 

що ми зможемо зробити, то це ремонт центральної вулиці. По 

капітальному ремонту доріг, хоча б одну або дві встигли 

зробити, наші дороги знаходяться в катастрофічному стані, ми 

повністю вийшли з графіку відновлення мереж вуличного 



освітлення тощо. Дуже багато питань залишаються не 

вирішеними. Я, як міський голова, наполягаю зараз, щоб 

депутати, які правки зараз будуть вносити депутати і міський 

голова, були розглянуті і проголосовані, тому що у мене 

особисто душа болить за наше місто… 

  Відбувся збій системи електронного голосування «ВІЧЕ» після 

перепаду напруги в електричній мережі. 

Система перестала працювати і видавала помилку запису 

(вийшла з ладу звукова карта). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надав голові бюджетної комісії Ульянченко О.Ф. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

 Повідомила, що рішення бюджетної комісії зачитає Сизон 

Т.А., а також повідомила, що два депутати утримались 

(Ульянченко О.Ф. і Лиманчук Є.В.), решта проголосували за. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 Висловив усну заяву до начальника поліції з підозрою щодо 

можливого втручання в систему «ВІЧЕ». 

  Технічна перерва, у зв’язку з налаштуванням системи «ВІЧЕ». 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

 Повідомила депутатам, що з ладу вийшла система «ВІЧЕ», 

далі голосування, згідно регламенту, буде здійснюватися 

картками для голосування, відеофіксування сесії буде 

здійснювати ТРО «Кон-Такт». Відділ організаційної та 

кадрової роботи підготовить відповідні протоколи та картки 

для голосування. 

 Під час технічної перерви міський голова запропонував  

обговорити 23 та 24 питання порядку денного (виступали 

Семеніхін А.Ю., Паламарчук Т.М., Дубовик Л.І.). Також 

обговорили додаткове питання, яке було підготовлено під час 

сесії щодо внесення змін до порядку використання коштів 

міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень 

виборців (виступили Семеніхін А.Ю., Дубовик Л.І.). 

  Після підготовки карток для голосування: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив депутатам, що всім депутатам роздані картки 

та листки для голосування і голосування буде здійснюватися 

ними. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 Перш ніж зачитати проект рішення, я прошу всіх депутаті 

взяти картки та внести зміни. Рішення звучить так: «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині 



розподілу вільного залишку, що склався на 01.01.2017». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Міський голова не погодився. 

Тягній 

Сергій 

Миколайович 

 Зазначив, що депутати повинні працювати у відповідності до 

регламенту міської ради і у відповідності до наданих проекті 

рішень. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 До вашої уваги пропонується проект рішення про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік. Даний проект рішення 

обговорювався, вже, в комісії, на загальних зборах депутатів. 

Якщо є правки, пропозиції, прошу їх зачитати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

 В комісії ми розглядали проект рішення «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік». Були правки, які зараз 

зачитає Сизон Тетяна Анатоліївна. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 Повідомила, що на комісії розглядали рішення про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік в частині розподілу 

вільного залишку, що склався на 01.01.2017 року.  

Дубовик 

Любов Іванівна 

 Повідомила, що рішення повинне називатися так, яке воно 

мало першочергову назву.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

 Повідомив, що для продовження роботи сесії необхідно 

обрати лічильну комісію. 

Вирішили обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб 

(Назаренко І.М., Гричановський А.М., Юрченко О.В.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

 Вношу пропозицію обрати членами лічильної комісії 

депутатів Гричановського А.М., Юрченка О.В., Назаренка 

О.М. 

Хто за те, що обрати такий склад лічильної комісії, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ склад лічильної комісії. 

 Голова лічильної комісії Гричановський А.М., секретар 

Юрченко О.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

 Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

(про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік) за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – одноголосно. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 

 Зачитала правку до рішення: 

«Виключити всі пункти, які були в рішенні «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік» і викласти їх в наступній 

редакції і включити про внесення змін до міського бюджету на 

2017 рік в частині розподілу вільного залишку, що склався на 

01.01.2017 року, міська рада вирішила:  

Частину вільного залишку загального фонду міського 

бюджету, що склався на 01.01.2017 року в сумі 20 млн.грн. 

спрямувати на погашення незабезпеченості по галузі охорони 

здоров’я в сумі: Конотопська центральна районна лікарня на 

погашення заборгованості по заробітній платі в сумі 9 млн. 841 

тис. 900 грн., Конотопська міська лікарня на погашення 

заборгованості по заробітній платі в сумі 2 млн 358 тис.грн., 

Конотопській центральній лікарні в сумі 400 тис.грн. на 

забезпечення пільгових категорій населення пільговими 

рецептами. Відділу освіти Конотопської міської ради в сумі 2 

млн. 600тис.грн., в тому числі на підвищення тарифних 

розрядів педагогічним працівникам закладів освіти заробітна 

плата яких фінансується за рахунок коштів міського бюджету 1 

млн. 400 грн., на ремонт закладів освіти, взаєм батьківських 

благодійних внесків 1 млн. 200 тис.грн. Управлінню 

соціального захисту населення Конотопської міської ради в 

сумі 475 тис.грн., в тому числі на виконання рішення суду 

щодо стягнення на користь ПАТ Укртелеком заборгованості на 

телекомунікаційні послуги на пільгових умовах на виплати по 

сплаті судового збору 441 тис.грн., для забезпечення обробки 

інформації нарахування та виплати допомоги і компенсації 30 

тис.грн., на проведення заходів з нагоди Міжнародного Дня 

інвалідів 4 тис.грн. Управлінню житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради в сумі 250 тис.грн., в 

тому числі на виготовлення проектно-кошторисної 

документації з будівництва електричних мереж в мікрорайоні 

Сонячний 200 тис.грн., на виготовлення проектно-технічної 

документації та виконання робіт з облаштування вхідної групи 

пандусу за адресою Братів Лузанів, 49 - 50 тис.грн. Відділу з 

питань надзвичайних ситуацій Конотопської міської ради для 



фінансування програми правопорядок в сумі 40 тис.грн. на 

придбання паливно-мастильних матеріалів. Фінансовому 

управлінню Конотопської міської ради для надання субвенції 

обласному бюджету в сумі 1 млн 256 тис.грн., в тому числі на 

придбання джерел випромінювання для Сумського обласного 

клінічного онкологічного диспансеру 1 млн. 33 тис.грн., на 

погашення заборгованості за взаємними розрахунками з 

обласним бюджетом 223 тис.грн. Управлінню економіки 

Конотопської міської ради для надання фінансової підтримки 

КП КТУ в сумі 1 млн. 700 тис.грн., в тому числі на виплату 

заробітної плати та нарахувань 900 тис.грн., на електроенергію 

800 тис.грн. Також управлінню соціального захисту населення 

суму 14 тис.грн. спрямувати центру реабілітації дітей-інвалідів 

для завершення робіт з поточного ремонту кабінетів в 

орендованому приміщенні для відшкодування вартості 

комунальних послуг. Це саме той пункт про який говорила 

голова бюджетної комісії, яка не буде голосувати з цього 

питання, оскільки роботи виконує приватний підприємець, 

який є її чоловіком. 

Внести зміни в частині спрямування коштів з депутатського 

фонду: фінансовому управлінню Конотопської міської ради 

внести відповідні зміни до бюджету на 2017 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами та 

призначеннями.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

 Повідомив, що відповідно до цієї правки місто Конотоп 

перетворюється в «яму», оскільки в ньому немає на дороги ні 

копійки, на освітлення ні копійки, на тротуари ні копійки 

тощо. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

 

 Шановне товариство! Є одна правка, якщо навіть прийняти в 

такому форматі, як ви пропонуєте, є одна правка, оскільки 

нещодавно ми отримали лист із області, де вони просять, що ті 

кошти, які ми передбачили на джерела іонізуючого 

випромінювання перенаправити в той же самий Сумський 

обласний клінічний онкологічний диспансер, але на лінійний 

прискорювач. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

 Звернулася до Сизон Т.А. з питанням: «Лісового, 35, будинок 

розвалюється, Лісового, 16 така само; ліфти, 830 тис.грн. 

потрібно, щоб по Івана Франка, 35 запустити ліфти, проектно-



кошторисна документація є; дороги, де багато ям, по ким 

везуть на швидкій допомозі хворих, це не важливі питання? За 

це не треба голосувати? Освітлення? Це не важливо?» 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 Є проект рішення, з головою бюджетної комісії, з міським 

головою, з фінансовим відділом прийшли згоди прийняти це 

рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Це не правда. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 Це рішення в край важливе, весь час ми говоримо про те, що є 

захищенні статті – це заробітна плата і енергоносії… 

 Жваве обговорення в залі. 

Фещенко 

Вадим Романович 

 Повідомив, що в місті багато проблемних питань, які знову 

відкладаються депутатами. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

 Я, як голова бюджетної комісії, я утрималася. Але взагалі я 

проголосую, тому що медики мають отримати заробітну плату. 

Також я підтверджую, що останнім пунктом, де 14 тис.грн., у 

мене конфлікт інтересів. 

Тягній 

Сергій 

Миколайович 

 Це дуже змістовна правка, виключити всі питання і розробити 

нове рішення. Але я хочу нагадати, що ми сьогодні з 10 години 

знаходимося в сесійній залі і розглянули дуже багато питань. 

Ці питання не будуть мати правових наслідків без 

затвердження в рішенні про міський бюджет, тобто ті кошти, 

наприклад, які були направлені по КП «Теплогарант» щодо 

інвестицій, вони не будуть профінансовані і не зможе КП 

«Теплогарант» розробити заходи з енергозбереження. Крім 

того, є у нас в даному рішенні і збільшення субвенції, про що 

всі забули. Тому я розумію, що є декілька депутатів, які 

вирішили самі розподіляти і самі вирішувати, яким чином 

потрібно розподіляти бюджет, проте є і ще саме рішення, яке 

давайте розглядати, якщо у когось є якісь питання, то давайте 

розглядати по кожному пункту, тому що крім заробітних плат є 

ще ряд нагальних питань, чим зробити ПКД на мікрорайоні. 

Хочу зауважити, що через півтора місяці початок 

опалювального періоду і є проблеми дуже великі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив присутнім, що в грудні Сизон Т.А. зверталася до 

міського голови і наполягала, щоб два будинки (Клубна, 89 і 

Братів Лузанів, 62), по яким була закуплена тротуарна плитка 



за державний кошт, були включені в загальний проект 

бюджету на цей рік. 840 тис.грн. з міського бюджету 

виділено на Клубну, 89, на прибудинкову територію, де 

проживає Сизон Т.А., а на інші будинки, які потребують 

негайного ремонту кошти не виділяють. 

Гланц 

Віталій 

Аркадійович 

 Запропонував на своєму окрузі включити будинок на ПКД по 

пр.Червоної Калини, 8, де валиться дах. 

Марченко 

Юрій 

Миколайович 

 Запропонував включити аварійний будинок за адресою 

вул.Успенсько-Троїцька, 35. 

Кирій 

Олександр 

Вікторович 

 Насправді, в місті дуже багато проблем, але я пропоную 

проголосувати за те, що ми сьогодні прийняли, а за два тижні 

підготовимося і будемо йти далі. 

  Обговорення питання: виступили Степанченко І.О., Семеніхін 

А.Ю., Тягній С.М., Клименко І.Г. з питання ремонту доріг, які є 

вкрай в жахливому стані. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Повідомив, що поставить на голосування правку, щоб 

доповнити зміни і передбачити 3 млн.грн. на поточний ремонт 

доріг, прибудинкових територій і вуличне освітлення. 

Дав доручення Кошевецькій В.П. прорахувати, щоб 3 млн.грн. 

було передбачено. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Доручення зрозуміле, але якщо голосувати за правку комісії і 

за Вашу правку, то коштів вільного залишку буде недостатньо. 

Необхідно буде винести рішення про затвердження звіту і 

потім виділити кошти на ремонт доріг. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Значить всі ці видатки другорядні, ПКД Сонячний, перенести 

на 2 тижні і дати ту суму, яку ми можемо виділити, щоб вже 

завтра почали робитися дороги. 

Моя правка така: прибрати все другорядне, окрім захищених 

статей і ту суму коштів, яка вивільниться, поставити на 

голосування на ремонт доріг. Збираємося через 10 днів чи 

через 2 тижні і голосуємо далі. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 Я уточнюю пропозицію голови6 ЦРЛ - 9841,9 млн.грн. міська 

лікарня - 2358,2 млн.грн., дороги – 3 млн.грн. і вчителям на 

компенсацію двох тарифних розрядів 1 млн. 400 тис.грн. 

Семеніхін   Ще трамвайне управління і забрати 800 тис.грн. з рахунку 



Артем Юрійович ЖКГ, де передбачено ремонт під квартирою пані Сизон і 

направити ці 800 тис.грн. на округ Могиленка П.А. на ремонт 

ліфтів. Також прошу врахувати ПКД громадській організації 

людей з особливими потребами. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Я хочу знайти компроміс і прийняти рішення. Зачитую 

компромісне рішення: 

Погашення заробітної плати по ЦРЛ - 9 млн. 841 тис. 900 грн., 

по міській лікарні – 2 млн. 358 тис. 200 грн., відділу освіти – 1 

млн 200 тис.грн., управлінню соціального захисту населення – 

475 тис.грн., УЖКГ – 250 тис.грн. (200 тис.грн. Сонячний і 50 

тис.грн. інвалідам), правопорядок – 40 тис.грн. на придбання 

паливно-мастильних матеріалів, на поточний ремонт доріг – 2 

млн. 500 тис.грн., фінансовому управлінню міської ради для 

надання субвенції обласному бюджету 1 млн. 256 тис.грн., на 

погашення заборгованості по взаємним розрахункам з 

обласним бюджетом – 223 тис.грн., управлінню економіки для 

фінансової підтримки на заробітну плату 900 тис.грн., 800 

тис.грн. на електроенергію. Внести зміни в частині 

спрямування коштів депутатського фонду. На ремонт ліфтів, 

що Ви згадали – 100 тис.грн. Гланц В.А., скільки Вам потрібно 

коштів на ПКД по будинку по Червоної Калини? 

Гланц 

Віталій 

Аркадійович 

 200 тис.грн. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Крім емоцій, я озвучую цифри, я врахував всі побажання, 

давайте компромісне рішення і голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Я згоден з тим, що Ви сказали і ще 800 тис.грн. перекинути з 

капітальних видатків ремонт прибудинкової території Клубної, 

89 на ремонт ліфтів по вулиці Івана Франка. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 Артем Юрійович! Додаємо 800 тис.грн .на ліфти і закінчуємо? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Так. Єдине прошу врахувати, що частина коштів піде через 

Сумиліфт, а частина через програму підтримки ОСББ. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 Підтримав Марченка Ю.М. з питання ремонту будинку по 

вулиці Успенсько-Троїцькій, 35. 

Огрохін  Останнє врахування, Ви назвали цифру 800 тис.грн., де є 



Іван Миколайович прохання депутата Тягнія С.М. розбити 800 тис.грн. розбити на 

дві цифри. Перша цифра – 250 тис.грн. на ОСББ, а 550 тис.грн. 

на ремонт ліфтів. Так?  

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

На ремонт ліфтів і та, і та сума, просто одна іде через програму 

підтримки ОСББ, а інша через Сумиліфт. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Підтримав пропозицію Огрохіна І.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Валентина Павлівна! У випадку, якщо зараз цієї суми 

недостатньо, я прошу взяти частину коштів з енергоносіїв 

(відділу освіти), що вони трішки зекономили, це їхні гроші, 

резервні на тарифи. Якщо потрібно, то візьмемо звідти, а потім 

повернемо, коли затвердимо звіт. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Ставлю на голосування правку, що зачитав Іван 

Миколайович, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – правку підтримати. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – ПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – В ЦІЛОМУ – Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік. 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Шановні депутати! Основні цифри у нас були озвучені, перед 

тим, як Ви будете підписувати рішення, запросіть нас, щоб Ви 

підписали спокійно і всі були спокійні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

 Завтра на 14.00. 

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

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 

2017 рік» (7 скликання 21 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Степанченку Ігорю Олеговичу, заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 Даний проект рішення розглядався на загальних зборах 

депутатів і даним проектом рішення ми приводимо у 

відповідність ті бюджетні рішення, які ми прийняли і 



приводимо їх у відповідність до програми соцекономрозвитку. 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Тобто це фактично те, за що ми щойно проголосували. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається голові бюджетної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 У мене зараз відсутні зміни, які ми зараз приймали. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Я зараз звернуся до членів бюджетної комісії ,а ви підтвердите 

правильно я кажу чи ні, бо я бачу, що у вас зараз консенсусу 

немає. Ви підтримуєте даний проект рішення, але з 

урахуванням тих змін, які були зроблені на даний момент в 

попередніх проектах рішень, які ми сьогодні розглянули. 

Правильно? 

  Обговорення питання серед депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – ЗА ОСНОВУ – 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). 

Огрохін 

Іван Миколайович 

Ми з вами не прийняли ніяких змін до бюджету, ми прийняли 

зміни розподілу вільного залишку. Тому ми скорегували ті 20 

млн.грн., які є. Завтра всіх бажаючих депутатів запрошую на 

14 годину спільно до міського голови. Тому вільний залишок – 

20 млн.грн., першочергово піде на всі ті питання, які ми 

озвучили – на заробітні плати, по енергоносіям і те що 

додатково перерозподілимо на поточний ремонт доріг і на 

ремонт ліфтів. Все інше, будь ласка, скорегуємо. Наступна 

сесія, яка у нас буде, будемо розглядати всі питання, які 

внесені до змін до бюджету. І ці зміни відповідно до 

законодавства потрібно внести і до змін до соціально-

економічного розвитку. Я це озвучую тому, що запис є, щоб 

потім не було ніякого маніпулювання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Озвучую правку – внести зміни в проект рішення відповідно 

до тих рішень, які ми прийняли попередньо. Мається на увазі 



рішення про розподіл вільного залишку. В тому числі рішення 

по ЖКГ з коду на код, підтримка трамвайного управління, це 

комплекс, голосували по КП «Теплогарант», по дорогам, це все 

затверджується комплексно. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Ставлю на голосування правку, яку я зараз 

зачитав, прошу голосувати. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 Яка правка? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ця правка стосується проектів рішень: фінансова допомога 

трамвайному управлінню, це гроші з коду на код в межах 

коштів ЖКГ, мається на увазі кошти на котли і труби, це 

рішення, яке було щойно по розподілу вільного залишку, це 

комплексне рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Я дуже прошу. Те, що стосується програм, вони залишаються 

все в програмі, а те, що ми прийняли в бюджет – зміни в 

частині розподілу 20 млн.грн. вільного залишку, ми вносимо в 

програму соціально-економічного розвитку. Але я прошу, як 

зауваження, те що ми перекидаємо гроші, то цього немає, ми 

тільки розподіляємо вільний залишок 20 млн.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Ставлю на голосування дану правку, яку озвучив 

Огрохін І.М., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – правку підтримати. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – ПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, 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.Конотопа на 2017 

рік» (7 скликання 21 сесія). 

 

23.Про скасування п.1 рішення виконавчого комітету від 29.08.2011 №285 

«Про нагородження Почесними відзнаками міської ради» в частині 

присвоєння звання «Почесний громадянин Конотопа» Маміашвілі М.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово надається Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику 

відділу організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко   Даний проект рішення був підготовлений на розгляд 



Наталія 

Анатоліївна 

звернення Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій 

Конотопської філії Сумщини, які звернулися до міського 

голови з питанням винесення на пленарне засідання сесії 

Конотопської міської ради питання про позбавлення Михайла 

Маміашвілі звання Почесного громадянина Конотопа. Згідно 

рекомендацій профільної регламентної комісії, було 

запропоновано перенести розгляд даного питання на засідання 

виконкому, оскільки присвоєння даного звання здійснюється 

саме рішенням виконавчого комітету. Але відповідно до 

рішення «Про відзнаки Конотопської міської ради», яке було 

прийнято на 65 сесії 6 скликання 29 липня 2015 року, в 

прикінцевих положеннях було зазначено, що у виключних 

випадках міська рада може розглядати питання та приймати 

рішення про позбавлення звання Почесний громадянин 

Конотопа. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Це питання взагалі не стосується спортивної 

школи, а питання позбавлення почесного звання стоїть дійсно 

гостро і не може бути в місті Почесним громадянином людина, 

яка так висловлюється і людина, яка в той же час загинула за 

Україну, яка була мешканцем Конотопа. Якщо ми подивимося 

на дуже шановано мною людину – Академіка Давидова, 

людина працює, багато допомагаю людям, він є лікарем, він 

ніде не робив політичних заяв. Можливо він був змушений 

(Маміашвілі) це зробити, але він це зробив. Розумієте? 

Михайло Маміашвілі для розвитку спорту в місті Конотоп 

зробила дуже багато, але ми не винні в тому, що зараз йде 

війна і є політика. 

Кирій 

Олександр 

Вікторович 

 

Я звертаюся в першу чергу до депутатів, до спілки АТО, до 

хлопців я з великою повагою відношуся. Михайло Маміашвілі 

мій друг, родич, Конотопчанин. Я кожному із вас побажаю 

мати такого друга і такого друга Конотопа, як Маміашвілі, у 

нас їх дуже мало. Маміашвілі ніколи нікому не відмовив, що 

стосується спорту, школи і так далі. Насправді так, є ситуація, 

яка є, з цим спорити не можна, вона відбулася в Криму. Але 

хочу, щоб ви знали, Маміашвілі любить Конотоп, він українець 

і він грузин, він ніколи не будить росіянином і те, що в душі у 

нього твориться і те, що він переживає я це бачив декілька днів 

тому на Чемпіонаті світу, я туди їздив з командою України, 



возив туди нашого борця, звичайно я зустрічався з іншими 

борцями, вони всі товаришують. Міша сказав: «Як ви 

вирішите, так і буде, лиш би у вас був мир і спокій, я люблю 

Україну і Грузію». Він не пробачить нікому війну у Грузії і 

війну в Україні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Розповів, що в залі присутні хлопці, які були на фронті, які 

бачили страшну смерть власних друзів, розповів про власних 

друзів, які загинули на фронті за вільну і незалежну Україну в 

боротьбі з агресором - Російською Федерацією.  

Повідомив, що незважаючи на всі заслуги М.Маміашвілі, що 

він зробив для спорту, для міста, але не можна дозволити, 

щоб людина, яка дозволила вислови характеру «що це 

правильно, що Крим повернувся в русло Російської Федерації і 

ми повинні зробити все, щоб спортсмени Криму достойно 

представляли регіон Російської Федерації на спортивному 

олімпі нашої батьківщини Росії» мала таке Почесне звання.  

Кирій 

Олександр 

Вікторович 

Повідомив, що голосувати з даного питання не буде, оскільки 

має конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 1, Утрим. – 12. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ – В ЦІЛОМУ – Про скасування п.1 

рішення виконавчого комітету від 29.08.2011 №285 «Про 

нагородження Почесними відзнаками міської ради» в 

частині присвоєння звання «Почесний громадянин 

Конотопа» Маміашвілі М.Г. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Рішення не прийнято. Даю доручення апарату підготувати 

відповідний проект рішення на розгляд виконкому. 

 

24.Про скасування рішення міської ради від 28.11.2007 «Про присвоєння 

Конотопській ДЮСШ Конотопської міської ради Сумської області імені 

Михайла Маміашвілі» (5 скликання 21 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово з даного питання надається голові профільної комісії 

міської ради Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський  Рішення комісії винести на розгляд сесії. 



Анатолій 

Миколайович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Слово з даного питання надається директору спортивній школі 

Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук 

Тамара Михайлівна 

 Не треба перетягувати це у політичну площину. Я хочу 

звернутися, щоб через місяць, чи через два, чи через три ми 

знову не поверталися до цього питання. Давайте ми будемо 

спокійно працювати, у нас все добре виходить, не трогайте 

спортивну школу і ми будемо працювати. Це на сьогодні лише 

абревіатура, не працює школа на Михайла Маміашвілі, а 

абревіатура Маміашвілі зараз працює на нашу школу. 

Зрозумійте мене. За 10 років роботи в школі з цією 

абревіатурою жоден батько нашого учня до нас не звернувся і 

трудовий колектив не підтримує зміну назви. 

Дубовик 

Любов Іванівна 

 Я вважаю що по Закону потрібно зняти з голосування, бо 

потрібне обговорення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Давайте внесемо зміну в текст, який є і на пишемо «винести на 

обговорення». 

Паламарчук 

Тамара Михайлівна 

 Давайте спочатку винесемо на обговорення в трудовий 

колектив. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 Якщо ви хочете, що більше не повертатися до цього питання, 

то сьогодні прийміть рішення і все. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 11, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ – В ЦІЛОМУ – Про скасування рішення 

міської ради від 28.11.2007 «Про присвоєння Конотопській 

ДЮСШ Конотопської міської ради Сумської області імені 

Михайла Маміашвілі» (5 скликання 21 сесія). 

 

7.Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повертаємося до розгляду питання «Про затвердження Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 2017- 

2021 роки». 

Слово надається Розановій Оксані Михайлівні, начальнику 

управління соціального захисту населення Конотопської 



міської ради. 

Товариство! Я не полишаю спроби дати людям можливість 

пролікуватися, повірте, це дійсно ті люди, які потребують 

цього. Вже декілька людей не дочекалися допомоги, померли. 

Я прошу так, що по чесному і по справедливості, ви 

проголосували за те, що ви даєте доручення, проголосуйте, 

будь ласка, за те, щоб люди до мене звертались. І через два 

тижні, я даю доручення фінансовому управлінню підготувати 

відповідні положення про виділення коштів, як з мого боку, 

так і з вашого, щоб це було чесно, справедливо і відкрито.  

Я зараз вношу правку, ми за основу вже проголосували, щоб ті 

кошти, які пройшли комісію тих людей, які зверталися до мене 

про матеріальну допомогу, щоб їх теж виділити. Я вас дуже 

прошу. 

Поправка звучить так – врахувати кошти, за якими писали 

звернення на міського голову про надання матеріальної 

допомоги на лікування, або у зв’язку із скрутним матеріальним 

становищем.  

Розанова 

Оксана Михайлівна 

Це потрібно приймати програму в повному обсязі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. В повному обсязі і все. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Наша комісія вносила пропозицію, які поправки винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Пащенко виступає проти того, щоб надати матеріальну 

допомогу важкохворим дітям і дорослим. Питання полягає в 

тому, щоб зараз розглянути колегіальним органом питання про 

виділення коштів на лікування важкохворим людям. Зараз 

питання полягає в тому, що профільна комісія це питання 

підтримала, а комісія транспортна, яку очолює Самопоміч, не 

підтримує, хоча це не її профільне питання. Чому вона так 

робить? Вона так робить тому що я озвучив частину 

перемовин, які вона намагалася вести зі мною про те, щоб її 

фракція увійшла в коаліцію з Батьківщиною, УКРОП і 

Свободою, вона сказала, щоб я дозволив 20, 30 фур сміття 

привозити сюди на тиждень зі Львова і ми тоді в коаліції на все 

життя. Я тоді сказав, що не дозволю засмічувати Конотоп і за 

це вона зараз розвиває тут скандал. Пані Сизон не підтримує це 



рішення тому що 800 тис.грн. забрали з під її хати, відправили 

на ліфти. Тому я зараз прошу не за себе, а за громаду міста 

Конотоп, майте совість і проголосуйте це. 

Слово надається Пащенко І.О. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Перенести на наступну сесію розділ 6, завдання 2, пункти 6 і 7 

після опрацювання цих пунктів і положення про надання 

допомоги міським головою спеціально створеною тимчасовою 

депутатською комісією. Після доопрацювання на наступній 

сесії ми повернемося до цих пунктів. 

Огрохін 

Іван Миколайович 

 Шановні депутати! Ми з вами проголосували за основу цю 

програму. Тепер Інна Пащенко внесла поправку, яку вона 

озвучила. Крім того були дебати і були поправки чи виступи 

міського голови. Я пропоную проголосувати за ті питання, які 

піднімалися, починаючи з поправки Інни Пащенко і потім 

прийняти програму в цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Пані Пащенко. На Вашій совісті те, що зараз буде прийматися 

чи не прийматися. 

Ставлю на голосування правку, яку винесла представник 

Самопомічі, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – правку підтримати. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – ПРАВКУ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – В ЦІЛОМУ – Про затвердження Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 

2017- 2021 роки. 

 

16.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 

року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство, щоб не порушувати регламент, давайте звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року 

перенесемо на наступну сесію. 

Це регламентне питання, голосується без карток для 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування, щоб перенести дане питання на 

наступну сесію. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 11. 

ВИРІШИЛИ: ПРОПОЗИЦІЮ НЕ ПІДТРИМАТИ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

 

Розглядаємо рішення зараз. Слово надається Кошевецькій 

Валентині Павлівні, начальнику фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Шановні депутати! В матеріалах сесії представлений даний 

звіт. 

 Обговорення серед депутатів. Вирішили знову поставити на 

голосування про перенесення даного питання. 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

Для того, щоб отримати можливість закрити 5 пленарне 

засідання потрібно розглянути всі питання, які включені до 

порядку денного або зняти з розгляду питання, які не будуть 

розглядатися. 

 Обговорення серед депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування, щоб зняти з розгляду дане питання у 

зв’язку із тим, що не було підтримано звіт за І квартал. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: ПІДТРИМАТИ – зняти з розгляду дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На цьому 5 пленарне засідання оголошується закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 

 


