
 

 

УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 25 сесія міської ради, 01.03.2018 
 

м.Конотоп 

від 01.03.2018, 10:00    

 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії:   30 (список додається) 

Запрошених:    __ (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Міський голова розпочав з хвилини мовчання за жертвами 

коріківської трагедії та за загиблими воїнами в АТО.  

Закликав всіх присутніх до взаємоповаги. 

Товариство! В президії: міський голова Семеніхін А.Ю., 

секретар міської ради Багрянцева О.Ю.  

Прошу Вас зареєструватися в електронній системі 

голосування "Віче" вставивши електронну картку в пульт для 

голосування. Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зареєструвалося 27 депутатів, сесія є повноважною. 

Товариство! Є пропозиція розпочати роботу двадцять п'ятої 

сесії. 

Хто за те, щоб двадцять п'яту сесію розпочати, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За 27. Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На сесії присутні: Войцеховський Богдан Олександрович, 

начальник Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській області; Наталич 

Андрій Андрійович, в.о. керівника Конотопської місцевої 
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прокуратури; депутати Сумської обласної ради - Сердюк 

Олена Борисівна та Биркун Микола Борисович; заступники 

міського голови, керівники управлінь та відділів міської ради, 

засоби масової інформації та представники громадськості. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 25 сесії міської ради 7 скликання 

01 березня 2018 року 

№ Назва рішення 

1.  Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в 

2018 році 

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

договорів оренди землі 

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

7.  Про затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018 

рік 

8.  Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки 

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

святкових заходів в місті на 2017 рік 

10.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2018 рік 

11.  Про затвердження Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки» 

12.  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста Конотоп на 
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2018 рік 

13.  Про затвердження міської Програми виплати винагород спортсменам і 

тренерам м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2018 рік 

14.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2018 рік 

15.  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2018 рік 

16.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2018 року» 

17.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року 

18.  Про Програму зайнятості населення міста Конотоп на 2018-2020 роки 

19.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

20.  Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2018 рік 

21.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2018 

рік 

22.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення на 

2018 рік 

23.  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

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

комунального господарства на 2017-2018 роки 

25.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

26.  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2018 рік 

27.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

28.  Про надання поворотної фінансової допомоги КРЕП «Центральне», ЖРЕП 

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

установах банків 

30.  Про надання згоди Конотопському підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків та передачу майна під заставу 

31.  Про міський бюджет на 2018 рік 

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

року 

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

року 

34.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року 

35.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік 

36.  Про затвердження містобудівної документації 

37.  Про затвердження міської Програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2018 рік 

38.  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради 

39.  Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності 

40.  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 

41.  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

42.  Про затвердження Положення про управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради в новій редакції 

43.  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради 

44.  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді 

45.  Про затвердження складу присяжних 

46.  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради 

Сумської області 
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47.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2018 року 

48.  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів 

49.  Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації 

50.  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп 

51.  Про продовження терміну дії договору позички (безоплатного 

користування) майна 

52.  Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп 

53.  Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають 

продажу 

54.  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна 

55.  Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп 

56.  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік 

57.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію у 

місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія) 

58.  Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

59.  Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» 

60.  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) 

61.  Про підтримку участі КП ВУВКГ у кредитно-грантових програмах 
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62.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. обраного 

від Конотопської міської організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВОЛЯ 

НАРОДУ» щодо побиття депутатів Конотопської міської ради під час  

пленарного засідання 30.09.2017 

63.  Депутатський запит Пащенко І.О. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

25 сесії міської ради 7 скликання 
 

01 березня 2018 року 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

- до 10 хвилин 

 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

- до 15 хвилин 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Затвердження редакційної комісії 

   

 0.2  Затвердження порядку денного 25 сесії міської ради 

   

 1.1  Вкл.до.пор.ден.пит. "Про розміщення тимчасово вільних коштів міського 

бюджету на депозитах в 2018 році" 

   

 2.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації" 

   

 2  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

   

 3.1  Вкл. до пор.ден.пит."Про затвердження площ, надання земельних ділянок 

суб'єктам господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією" 

   

 3  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

   

 4.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною документацією" 

   

 4  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією 

   

 5.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про припинення прав на земельні ділянки та 

продовження терміну дії договорів оренди землі" 

   

 5  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

   

 6.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про внесення змін до рішень виконкому та міської 

ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок" 

   

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

   

 1.1  Вкл.до.пор.ден.пит. "Про розміщення тимчасово вільних коштів міського 

бюджету на депозитах в 2018 році"   
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 1  Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах 

в 2018 році 

   

 29.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди КРЕП "Центральне" на отримання 

овердрафту в установах банків" 

   

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

установах банків 

   

 30.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди Конотопському підприємству 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного го" 

   

 30  Про надання згоди Конотопському підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків та передачу майна під заставу 

   

 36.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про затвердження містобудівної документації" 

   

 36  Про затвердження містобудівної документації 

   

 45.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про затвердження складу присяжних" 

   

 45  Про затвердження складу присяжних 

   

 49.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про включення об'єкту комунальної власності до 

Переліку об'єктів, що підлягають приватизації" 

   

 49  Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації 

   

 50.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про придбання у власність територіальної громади 

м.Конотоп нежитлових будівель та споруд по 1 прову" 

   

 51.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про продовження терміну дії договору позички 

(безоплатного користування) майна" 

   

 51  Про продовження терміну дії договору позички (безоплатного 

користування) майна 

   

 52.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про надання дозволу на продаж частки житлового 

будинку по вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп"   
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 52  Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп 

   

 53.1  Вкл. до пор.ден.пит."Про включення об`єктів до Переліку майна, що 

рішеннями Конотопського міськрайонного суду визнано с" 

   

 53  Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають 

продажу 

   

 54.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власн" 

   

 54  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна 

   

 55.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди на прийняття з державної власності 

до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

адміністративної будівлі по вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на 

пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп" 

   

 55  Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп 

   

 57.1  Вкл.до пор.ден.пит. "Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.08.2014 "Про реалізацію у місті засад державної регуляторної політики" 

(6 скликання 52 сесія) 

   

 57  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію 

у місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія) 

   

 65  Пропозиція Сизон Т.А. щодо закриття сесії. 

   

 61.1  Вкл.до пор.ден.пит."Про підтримку участі КП ВУВКГ у кредитно-

грантових програмах" 

   

 0.3  Затвердження регламенту роботи 25 сесії міської ради 
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 7  Про затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018 

рік 

   

 8  Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки 

   

 9  Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік 

   

 10  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2018 рік 

   

 11  Про затвердження Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки» 

   

 12  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста Конотоп на 

2018 рік 

   

 13  Про затвердження міської Програми виплати винагород спортсменам і 

тренерам м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2018 рік 

   

 14  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2018 рік 

   

 15  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2018 рік 

   

 16  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2018 року» 

   

 17  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року 

   

 18  Про Програму зайнятості населення міста Конотоп на 2018-2020 роки 

   

 19  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

   

 20  Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2018 рік   
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 21  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2018 рік 

   

 22  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2018 рік 

   

 23  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

   

 24  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2017-2018 роки 

   

 25  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

   

 26  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2018 рік 

   

 27  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

   

 28  Про надання поворотної фінансової допомоги КРЕП «Центральне», ЖРЕП 

«Житлосервіс» 

   

 31  Про міський бюджет на 2018 рік 

   

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

року 

   

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

року 

   

 34  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року 

   

 35  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 2017 рік 

   

 37  Про затвердження міської Програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2018 рік   

 38  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради   
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 39  Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності   

 40  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

 41  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді   

 42  Про затвердження Положення про управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради в новій редакції   

 43  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради   

 44  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді   

 46  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області   

 47  Про план роботи міської ради на І півріччя 2018 року   

 48  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів   

 50  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп   

 56  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік   

 58  Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 59  Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»   

 60  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)   

 61  Про підтримку участі КП ВУВКГ у кредитно-грантових програмах   

 62  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. обраного 

від Конотопської міської організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВОЛЯ 

НАРОДУ» щодо побиття депутатів Конотопської міської ради під час  

пленарного засідання 30.09.2017   

 63  Депутатський запит Пащенко І.О.   

 64  Депутатський запит Толордави Л.Г.   
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0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів до складу 

редакційної комісії. По кількісному складу заперечень немає? 

Немає. 

Вирішили до складу редакційної комісії обрати 

Гричановського А.М. та Марченка Ю.М. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано Гричановського А.М. та 

Марченка Ю.М. Прошу депутатів, обраних до редакційної 

комісії, зайняти місця на першому ряду і визначитись з 

головою редакційної комісії. 

Головою редакційної комісії обрано Марченка Ю.М. 

0.2.Затвердження порядку денного 25 сесії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного двадцять п'ятої сесії. Вам надані матеріали, які 

планувалися винести на 11 та 25 січня 2018 року. Пропозиції 

до порядку денного та проекти рішень 25 сесії вам роздані. 

До цих пропозицій додатково вам роздані та включені 

питання: 

1.Про надання поворотної фінансової допомоги КРЕП 

"Центральне", ЖРЕП "Житлосервіс". 

2.Про надання згоди КРЕП "Центральне" на отримання 

овердрафту в установах банків. 

3.Про надання згоди Конотопському підприємству 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства на отримання кредиту у формі овердрафт в 

установах банків та передачу майна під заставу. 

4.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

2017 рік. 

5.Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції 

ГУНП в Сумській області та керівника Конотопської місцевої 

прокуратури Сумської області про розслідування 

кримінального впровадження за фактом побиття депутатів 

міської ради депутатом Конотопської міської ради сьомого 

скликання Кирія О.В. обраного від Конотопської міської 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ НАРОДУ" під час  

пленарного засідання 30.09.2017. 
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Також хочу повідомити, що надійшов депутатський запит від 

депутата міської ради Пащенко Інни Олексіївни, а також від 

депутата Толордави Левана Гівієвича. 

Дані запити автоматично вважаються включеними до 

порядку денного. 

Товариство! Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку 

денного двадцять п'ятої сесії в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 25 сесії 

міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Ми зачитаємо весь порядок денний. 

 Обговорення питань, які додатково включені до порядку 

денного. 

Міський голова зачитує питання (5 додаткових питань), 

секретар міської ради повідомляє про їх номер в пропозиціях 

до порядку денного.  

Обговорення щодо розгляду даних питань в комісіях. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Міський голова повторно поставив пропозиції до порядку 

денного 25 сесії міської ради на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 2, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 25 сесії 

міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Міський голова надав слово директору КРЕП "Центральне" 

щодо винесення додаткового питання по КРЕП 

"Центральному" на сесію. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Це питання, я, як керівник підприємства КРЕП "Центральне", 

прошу всіх депутатів і перед цим просив міського голову, 

внести в порядок денний. Нам це потрібно. Якщо ви знаєте, 

вступив в дію Закон, що мінімальна заробітна плата 

становить 3700 грн. і в результаті цього наше підприємство 

втратило 55 тис.грн., це 48 тис.грн. на зарплату і 7 тис.грн. на 

податки. Ми ці гроші взяли із матеріалів у людей і 

залишилося у нас 15 тис.грн., щоб якось жити і виживати. А 

цей овердрафт, який ми отримаємо в банку Експрес, надасть 

нам якесь поліпшення. Я всіх депутатів прошу до розуміння, 

я не для себе прошу, у нас 5 тисяч мешканців міста, які у нас 

обслуговуються, це в першу чергу їм допомога. Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Хочу зауважити, що зараз йде боротьба зі снігом, з тією 

стихією, яка зараз відбувається, вона фактично тримається на 

героїзмі та патріотизмі тих людей, які працюють в 
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комунальних підприємствах. Тому, зокрема комунальні 

підприємства комунальної форми власності, які зараз задіяні 

в очистці снігу в місті, вони ледь жевріють. І зараз додаткова 

можливість, щоб закупити 20-30 літрів палива для трактора, 

щоб він день поїздив, почистив прибудинкові території, це 

теж дуже серйозно. А коли людям нічим заплатити заробітну 

плату, то про що можна говорити, щоб чим заправитись? 

Розумієте? Виключати ці питання не можна. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Я дуже переживаю, що ми зараз знову не розглянемо 

земельні питання, оскільки ми зараз всі питання разом не 

затвердимо і знову зірветься сесія. Давайте почнемо хоча б по 

одному питанню по черговості. Я хочу, щоб землю ми хоча б 

прийняли, тому що це сьогодні саме актуальне питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я Вас підтримую і хочу сказати, що окрім цих питань 

потрібно прийняти ті питання про які сказав пан Максименко. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

І по одному давайте приймемо... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я хочу вам сказати наступне. Однозначно у нас ця сесія не 

відбудеться за сьогодні, за один день, бо у нас немає 

консенсусу мінімум між двома комісіями - комісії ЖКГ і 

бюджетної комісії. Бюджетна комісія написала деякі речі, які 

взагалі суперечать Конституції України. Члени бюджетної 

комісії не розуміють, що вони не є тут вершителі долі і 

закони писати не можуть... Ми сьогодні проголосуємо 

земельні питання, я буду ставити їх на голосування, я буду 

ставити на голосування питання про які ми зараз тут 

говорили, окрім п’ятого - звіту начальника поліції, воно буде 

розглядатися на другому етапі сесії, не сьогодні. Також 

поставлю на голосування питання, щоб можна було наші 

тимчасово вільні кошти покласти в банк і пройдемося по 

програмах, можливо якісь програми вдасться затвердити. 

Буде оголошена перерва, я з вами пораджусь, з членами 

бюджетної комісії та комісії з питань ЖКГ, скільки потрібно 

часу, щоб доопрацювати проект бюджету і тоді додатково 

оголошу коли ми проведемо друге пленарне засідання саме 

по бюджету, тому що якщо ми зараз розпочнемо розгляд 

питань бюджету, то у нас тут окрім скандалу нічого не буде.  

Тому я прошу включити всі питання до порядку денного, а 

розглядати ми будемо в другому етапі.  

В третє ставлю на голосування пропозиції до порядку 

денного, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 25 сесії 

міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тепер переходимо до розгляду пропозиції пані Дубовик. 

Товариство! Ви хочете, щоб ми голосували окремо, 

проголосували-включили, одразу розглянули, проголосували- 

включили, одразу розглянули? Так? Так. Добре. Товариство! 

Давайте проголосуємо за процедурне питання, за пропозицію 

пані Дубовик. Це процедурне питання, це все одно буде на 

мій розсуд, як голови, що ставити на голосування, але будемо 

йти, вибирати консенсус, як запропонувала Дубовик.  

Ставлю на голосування пропозицію пані Дубовик. 

Пропозиція, щоб ставити на голосування до включення до 

порядку денного питання: включили до порядку денного, 

одразу його розглянули, проголосували. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Пропозиція Дубовик Л.І. 

 

1.1.Включення до порядку денного питання "Про розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитах в 2018 році". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Питання "Про розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитах в 2018 році". Хто за 

те, щоб включити дане питання до порядку денного?  

Слово Омельченку Т.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Те, що є висновок бюджетної комісії, це 

одне. І незважаючи на те, що чи подобаються Вам висновки і 

рекомендації бюджетної комісії чи не подобаються, там 

працюють депутати, працювали кожного дня депутати з 

різних фракцій і ці висновки, які є на даний час, це висновки 

доволі професійні. Тому у нас є таке цікаве питання. У нас є 

висновки і рекомендації по підготовці бюджету на 2018 рік, 

які зараз виконавчий комітет розглядає і перераховує, і тому 

згідно Бюджетного Кодексу всі питання, які стосуються 

бюджету не можуть бути проголосовані і винесені на розгляд 

сесії без висновку бюджетної комісії. Це стосується бюджету, 

це стосується звітів, це стосується вільних коштів, тому що 

ми ще не прийняли міський бюджет на 2018 рік і у нас немає 

вільних коштів, ми не знаємо скільки у нас вільний залишок і 

тому це буде недоречно на теперішній час. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Керуючись регламентом перервав виступ Омельченка Т.П. і 

надав слово начальнику фінансового управління Кошевецькій 
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 В.П., щоб вона прокоментувала те, що написала бюджетна 

комісія і чи можемо зараз проголосувати про розміщення 

тимчасово вільних коштів. Наголосив на тому, що сказане 

Омельченком Т.П. не відповідає дійсності щодо вільних 

залишків. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

З приводу розміщення коштів на депозитному рахунку. В 

Бюджетному Кодексі сказано про те, що кожного року 

приймається рішення і все. Тобто там немає прямої прив’язки 

до прийняття бюджету чи його не прийняття. А мова йде про 

те, що на кожен рік приймається рішення. Тому і 

запропоновано виходячи із цього, незалежно від того 

прийнятий чи не прийнятий бюджет, це рішення. Виходячи з 

того, що ви знаєте, що значні кошти є на рахунках, на 1 січня 

було, загальний фонд більше 71 млн.грн. і зараз додаються 

кошти. Тобто зараз, на сьогодні, ця сума міняється кожного 

дня, але на вчорашній день було 83 млн.грн. Тобто ця сума 

вона не працює на громаду.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Скільки коштів недоотримали, а фактично втратили за 

рахунок того, що депутати не проголосували за це рішення 

ще в грудні, коли мали за це проголосувати? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Якщо брати ставку по якій ми розміщували в минулому році, 

то десь 1 млн.грн. в місяць, більше мільйона. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

За тими підрахунками, які Ви мені показували, ця сума 

складає близько 3 млн.грн. Цей проект рішення готувався ще 

на грудень. 

До грудня у нас це рішення діяло і сума коштів, яку ми 

отримали в минулому році, за рахунок цього, близько 10 

млн.грн. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

9 млн.100 тис.грн., але розміщено було не з 1 січня, а пізніше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зараз ми втрачаємо щомісяця до півтора мільйона гривень. 3 

млн.грн. ми втрачаємо, що депутати з грудня місяця не 

можуть проголосувати за це рішення. Я дуже прошу, я зараз 

припиняю всі дискусії. Я ставлю на голосування про 

включення цього питання до порядку денного. Включити до 

порядку денного питання "Про розміщення тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на депозитах в 2018 році". 

Це дуже важливо, у вас у кожного є округ, кожен із вас 

прохає щось зробити на окрузі, півтора мільйони в місяць, 12 

місяців, порахуйте товариство.  

Ставлю на голосування дане питання про включення до 



18 

 

порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 1, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.до.пор.ден. "Про розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитах в 2018 році". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ми втрачаємо 1,5 млн.грн. в місяць. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Головуючий, я звертаюся до Вас, не порушуйте регламент. 

Не використовуйте права головуючого більше одного разу. 

Не ображайте перш за все жінок і депутати прийшли 

працювати, не ображайте депутатів, які тут є.  

Покажіть будь ласка в матеріалах сесії інформацію про 

кошти, які працювали в минулому році помісячно і що ви 

плануєте заробити по цим грошам в 2018 році? Де в 

матеріалах сесії таке є? Це обов’язково повинно бути, 

розрахунок і пропозиції на 2018 рік. Нічого страшного тут 

немає. Частину з Вами я згоден, частину потрібно 

підготувати, матеріали. А якщо коротко, що сказав Тарас 

Павлович, то він сказав, що давайте це питання спільно 

розглядати з питанням про бюджет. Це коротко. Тому 

прохання, давайте переходити до земельних питань. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Вам щойно фахівець пояснив, що розглядати, затверджувати 

проект бюджету не обов’язково для того, щоб прийняти це 

рішення, Це рішення дає можливість отримати місту 1,5 

млн.грн. додатково. У нас стоїть будинок, який нам потрібно 

добудувати для АТОвців, у нас багато доріг побитих, нам 

потрібно доробити освітлення, у нас стоїть гостре питання по 

притулку для тварин, у нас дуже багато питань. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Мова йде не про 1 гривню, а про 80 млн.грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Кошевецька, озвучте ще раз суму по вільному залишку. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

На 1 січня 2018 року вільний залишок по всіх рахунках був 

73 млн. 338 тис. 986 грн. Це загальна сума по бюджету. На 

вчорашній день ця сума складає 84 млн. 692 тис. 972 грн., але 

кожного дня вона змінюється, кожного дня надходять кошти і 

кожного дня проходить фінансування. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Я підтримую думку, що це питання потрібно розглядати 

негайно, але мова йде про десятки мільйонів гривень і таке 

питання не розглядається з голосу. Це питання має 
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розглянути бюджетна комісія і ухвалити відповідне рішення. 

Тоді це буде протокольно. Тому я пропоную розглянути 

земельні питання, оголосити перерву, провести засідання 

бюджетної комісії і ухвалити відповідне рішення, і 

проголосувати. Ми не можемо, не маючи жодної відмітки про 

суму цих грошей в документах, ухвалювати рішення про 

десятки мільйонів гривень.  

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Прорахувати до копійки це неможливо на 2018 рік. Це 

залежить від того, які кошти будуть знаходитися кожного дня 

на рахунках. Вони розміщаються по мірі того, якщо вони є 

зайві, тобто ми бачимо, що фінансування на найближчі дні не 

очікується, ми ці кошти розміщаємо на депозитні рахунки. 

Бачимо, що очікується фінансування, чи об’єкт капітального 

характеру закінчується, чи в кінці місяця фінансуються якісь 

витрати у розпорядників коштів, ми ці кошти відзиваємо. 

Тобто кожного дня міняється ситуація. Наперед прорахувати 

скільки це буде неможливо. Але ми в проекті бюджету 

передбачили, що це може бути, ми в план ставили 4 млн. 200 

тис.грн. Але ви бачите в матеріалах сесії, там є  в одній із 

таблиць загальна сума, вона є більшою набагато, так як в 

бюджеті планується кожне розміщення. Тобто не така сума, 

яка скільки разів розміщували, стільки разів вона і додається. 

Сьогодні розмістили наприклад 5 тисяч чи 50 тисяч, завтра 30 

тисяч, але те, що відізвали воно не зменшує. Не знаю, чи 

зрозуміло я пояснила. Тобто, є там у матеріалах така цифра. 

А всього у доходній частині, там де по проекту бюджету є 

таблиця доходів, там є така графа "тимчасово розміщені 

кошти" на рік, ми її поки що плануємо 4 млн. 200 тис.грн. 

Але прорахувати її неможливо.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Шановні! Хто працює в реальному секторі, розуміє, що якщо 

у вас є вільні кошти, ви хочете заробити більше і ці кошти 

кожного разу, ці кошти це не постійна якась цифра. Ми, 

наскільки я зрозумів, повинні витримати процедурні питання, 

пропустити через протокол бюджетної комісії, але я за те, 

щоб вільні кошти працювали. Це кошти, які теж йдуть для 

громади міста. Ми не можемо якусь чітку величину, але 

процедурно потрібно зробити через бюджетну комісію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив перерву (10 година 47 хвилин) для роботи 

бюджетної комісії.  

 Після перерви (11 година 30 хвилин): 

Семеніхін  Товариство! Продовжуємо роботу. По питанню розміщення 
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Артем Юрійович 

 

вільних коштів в державному банку консенсус знайдено. 

Питання буде винесено мною на голосування коли буде 

підготовлено проект рішення. За цей час будемо голосувати 

за земельні питання. 

 

2.1.Включення до порядку денного питання "Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Хто за те, щоб включити до порядку денного 

питання "Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації". 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про надання дозволів 

на розроблення землевпорядної документації". 

 

2.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення складений з метою надання дозволів 

на розроблення землевпорядної документації під 

індивідуальними житловими будинками, гаражами та 

комерційними об'єктами. Даний проект було обговорено на 

засіданнях профільних та спільних депутатських зборів. За 

рішенням профільної комісії пропонується виключити пункт 

2.3.1 та 2.3.8 для додаткового опрацювання. Прошу 

підтримати даний проект та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я хотіла просто уточнити. На останній комісії, вчора, ми 

вирішили Томілець Євдокії – п.2.3.2 переглянути, 2.3.1 не 

виносити на розгляд сесії, 2.3.8 не виносити на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте спочатку Любов Іванівна. 

 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Спочатку. Томілець Євдокії Григорівні вирішили не 

виносити, пункт 2.2.2. Це рішення комісії вчора було, тому 

що там вона придбала у власність, там стільки багато землі на 

гараж, там на два гаража достатньо.  

Пояснюю. Пункт 2.2.2, там територію придбали і там 

достатньо для побудови вже двох гаражів. Для чого там ще 

добавляти? Комісія вирішила, що немає необхідності цього 

робити і там мало площі. Далі. Державна фіскальна служба, 

пункт 2.3.1, там 5 соток під гараж, ми не бачили пакет 
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документів, в центрі міста за нашим готелем, там потрібно 

з'ясувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Дубовик, там є гаражі, там окремо відгороджена 

територія є за готелем "Україна".  У Держфінінспекції там є 

право власності на ці будівлі. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

З'ясуємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тому просто перенести, так. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

З'ясуємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я уточнюю для того, щоб редакційна комісія розуміла про що 

йде мова. Перше питання ми знімаємо, друге питання ми 

переносимо на додаткове вивчення. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Пункт 2.3.8 Міністерству оборони України надати землю, 

Полтава заяву подала. Але ми з'ясували, що цей об'єкт 

нерухомості перебуває у нас в комунальній власності. Тому 

теж потрібно з'ясувати. 

Також комісія вирішила пункт 2.3.9 винести, але надійшла 

нова інформація, яку теж необхідно з'ясувати і його теж 

необхідно зняти. 

Додатково депутати вимагають нові питання, які не 

розглядалися на інших комісіях виключити взагалі, тому що в 

них цього немає, вони не розуміють про що йде мова. 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Тобто пропонують голосувати за питання, які надруковані в 

книжці без доповнень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Пропозиція голосувати саме за ті матеріали, які є 

надруковані в книжці? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування проект рішення, який 

надрукований в книжці від 11.01.2018 за основу, прошу 

голосувати 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поправка: зняття на додаткове вивчення п.2.3.1.  

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

У книжці п.2.3.1 - це фіскальна служба. 

Семеніхін  Ставлю на голосування цю поправку, виключити цей пункт з 
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Артем Юрійович проекту рішення на додаткове вивчення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Виключити п.2.3.1. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Рішення додається). 

 

3.1.Включення до порядку денного питання "Про затвердження площ, надання 

земельних ділянок суб'єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про затвердження площ та надання 

земельних ділянок громадянам згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією". 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

документація... 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Прошу проголосувати за включення даного питання до 

порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл. до пор.ден.пит."Про затвердження 

площ, надання земельних ділянок суб'єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією". 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

24.01.2018 року на засіданні земельної комісії даний проект 

рішення був розглянутий. За пропозицією комісії виключити 

пункт 9 і виключити пункт 11.  

9 пункт виключити на доопрацювання і з'ясування обставин 

роботи даного об'єкту і яка діяльність там відбувається. Щодо 

пункту 11, де просять змінити цільове призначення земельної 

ділянки, комісія не погодилась і просить його виключити. 

Тобто, погодити даний проект за виключенням пунктів 9 та 

11. Це було рішення комісії від 24.01.2018. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Слово надається голові профільної комісії Дубовик Любов 

Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Так, дійсно, пункти 9 і 11 ми не розглядаємо, ми їх 

виключаємо. 
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

І в пункті 10, там де ми надаємо Приватбанку, слова "в 

оренду" замінити на слова "у власність", тому що це 

державна установа. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

У протоколі комісії є такий пункт? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Немає.  

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Значить редакційна комісія зараз зафіксує ці поправки. 

Оксана Іванівна, озвучте ще раз. 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

Виключити пункт 9 і виключити пункт 11, і в пункті 10 слова 

"в оренду" замінити словами "у власність". 

Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, 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 

Поправка: пункти 9, 10 і 11 виключити на доопрацювання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію, щоб виключити пункти 

9, 10, 11 на додаткове вивчення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Дмитренко О.І.: виключити п.9, 10, 11. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Рішення додається). 

 

4.1.Включення до порядку денного питання "Про затвердження площ та надання 

земельних ділянок громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступний проект рішення, який пропонується для 

включення до порядку денного "Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією". Є 

пропозиція включити даний проект рішення до порядку 

денного.  
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Хто за те, щоб включити даний проект рішення до порядку 

денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про затвердження 

площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією". 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних депутатських зборів, є пропозиція виключити 

пункт 3.1.2 у зв'язку з тим, що даний об'єкт, а саме житловий 

будинок, вже продано. Тобто цей пункт на сьогоднішній день 

не є актуальним. Прошу підтримати та винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Проект рішення був розглянутий на комісії, виключили пункт 

3.1.2, як сказала Дмитренко і я попереджаю, що пункт 46, я за 

нього не голосую, у мене особисто конфлікт інтересів. Все 

інше прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть поправки? Я прошу голову земельної комісії 

зачитати поправки. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Виключити п. 3.1.2. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану поправку, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Дубовик Л.І.: виключити п. 3.1.2. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Рішення додається). 

 

5.1.Включення до порядку денного питання "Про припинення прав на земельні 

ділянки та продовження терміну дії договорів оренди землі". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання, яке пропонується внести до порядку 

денного "Про припинення прав на земельні ділянки та 

продовження терміну дії договорів оренди землі". Ставлю на 

голосування пропозицію про включення даного питання до 

порядку денного. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був обговорений на засіданнях 

профільних і спільних депутатських зборів, зауважень і 

пропозицій з даного питання не надходило, прошу 

підтримати і проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування включення даного питання до 

порядку денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про припинення 

прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі". 

 

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

договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

(Рішення додається). 

 

6.1.Включення до порядку денного питання «Про внесення змін до рішень 

виконкому та міської ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію 

земельних ділянок". 

Семеніхін  Наступний проект рішення, який пропонується включити до 
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Артем Юрійович 

 

порядку денного "Про внесення змін до рішень виконкому та 

міської ради, скасування рішень виконкому "Про 

приватизацію земельних ділянок". 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку 

денного дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про внесення змін до 

рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому "Про приватизацію земельних ділянок". 

 

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданнях профільних 

депутатських зборів, зауважень та пропозицій не надійшло, 

прошу підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонує підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

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

виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

(Рішення додається). 

 

1.1.Включення до порядку денного питання "Про розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитах в 2018 році". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зачитав проект рішення про "Про розміщення тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на депозитах в 2018 році": 

"Керуючись частиною 8 статті 16 Бюджетного кодексу 

України, відповідно до  частини 2 статті 70 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 "Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у 

банках" та з метою залучення додаткових надходжень до 

міського бюджету, міська  рада  в и р і ш и л а: 
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1.Надати право фінансовому управлінню Конотопської 

міської ради в 2018 році здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 

депозитах в установах банків, у яких держава прямо та/або 

опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного 

капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року 

Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як 

обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих 

видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних 

або неплатоспроможних.  

2.Надати доручення фінансовому управлінню Конотопської 

міської ради, як органу, на який покладено функції, пов'язані 

з управлінням коштами міського бюджету, укласти 

відповідну угоду з банком, та відкрити депозитний рахунок в 

банківській установі для здійснення операцій по зарахуванню 

та поверненню коштів відповідно до умов, визначених 

угодою.  

3.Викласти склад конкурсної комісії на 2018 рік для 

визначення банку-переможця по розміщенню тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках  згідно з додатком (додається). 

4.Рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради 

від 27.02.2012 №50 "Про внесення змін до рішення 

виконкому від 31.01.2011 №18 "Про створення конкурсної 

комісії для розміщення тимчасово вільних коштів міського 

бюджету на депозит" вважати таким, що втратило чинність.". 

 

Тепер додаток: 

"Додаток до рішення міської ради, 25 сесія (7 скликання) від 

1 березня 2018 року. 

Склад конкурсної комісії для визначення банку-переможця по 

розміщенню тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

вкладних (депозитних) рахунках-голова    конкурсної   

комісії: 

 -заступник   міського   голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради,  згідно розподілу обов'язків; 

-заступник  голови  конкурсної  комісії - начальник  

фінансового  управління Конотопської  міської  ради; 

-секретар конкурсної комісії - начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення - головний бухгалтер  

фінансового управління Конотопської міської ради.  
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Члени комісії: 

-начальник відділу прогнозування доходів та фінансів 

виробничої сфери фінансового управління Конотопської 

міської ради; 

-начальник Конотопського УДКСУ  Сумської області; 

-депутати міської ради: Євсейчик С.Л., Кирій О.В., Марченко 

Ю.М., Огрохін І.М., Омельченко Т.П., Пащенко І.О., Сизон 

Т.А., Ульянченко О.Ф.". 

Загальний склад 13 осіб. 

Обговорення питання щодо складу комісії. Виступали 

Семеніхін А.Ю., Кошевецька В.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

В проекті рішення, яке повинно було підготувати фінансове 

управління повинно було бути зазначено в додатку: 

1.Голова комісії - профільний заступник міського голови. 

2.Заступник голови комісії - начальник фінансового 

управління. 

3.Далі, згідно діючого законодавства, начальник 

держказначейства. 

4.Потім 8 депутатів міської ради. 

Всього загальний склад комісії 11 осіб. Секретаря комісії 

можуть обирати на засіданні комісії. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Наголосила, що секретар комісії буде готувати та 

оформлювати протокол засідання комісії, здійснювати 

організаційну роботу комісії. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Інша пропозиція: секретар комісії - начальник фінансового 

управління, а заступник голови комісії - член бюджетної 

комісії Сизон Т.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не може бути заступником не посадова особа. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Чому знову ми наступаємо на одні і ті самі граблі? Пройшло 

20 хвилин і Валентина Павлівна була також присутня в малій 

сесійній залі, слухала і не було ніяких заперечень, а через 20 

хвилин вони є.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Заперечень немає, я не ставлю на голосування, ми шукаємо 

консенсус. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Давайте поставимо так, як вирішили, 11 чоловік склад комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я не заперечую. Кого прибиремо? Давайте радитись. 

 Обговорення питання. Виступила Кошевецька В.П. 

Депутатами було запропоновано залишити секретаря без 
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права голосу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав компроміс, щоб обрати секретарем конкурсної 

комісії - начальника відділу фінансово-господарського 

забезпечення - головного бухгалтера  фінансового управління 

Конотопської міської ради (без права голосу). 

 Триває обговорення питання щодо складу комісії. 

 Триває підготовка фінансовим управлінням проекту рішення, 

щоб роздати депутатам.  

Обговорення в залі питань, які будуть розглядатися 

наступними. 

Депутатам розданий проект рішення "Про розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в 

2018 році". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Секретар конкурсної комісії без права голосу. Товариство! 

Ставлю на голосування питання про включення до порядку 

денного питання "Про розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на депозитах в 2018 році", прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до.пор.ден.пит. "Про розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитах в 2018 році". 

 

1.Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в 

2018 році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про розміщення тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на депозитах в 2018 

році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Попрохав секретаря міської ради зачитати проект рішення, 

який був проголосований за основу. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

"1.Надати право фінансовому управлінню Конотопської 

міської ради в 2018 році здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 

депозитах в установах банків, у яких держава прямо та/або 

опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного 

капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року 

Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як 

обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих 
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видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних 

або неплатоспроможних.  

2.Надати доручення фінансовому управлінню Конотопської 

міської ради, як органу, на який покладено функції, пов'язані 

з управлінням коштами міського бюджету, укласти 

відповідну угоду з банком, та відкрити депозитний рахунок в 

банківській установі для здійснення операцій по зарахуванню 

та поверненню коштів відповідно до умов, визначених 

угодою.  

3.Викласти склад конкурсної комісії на 2018 рік для 

визначення банку-переможця по розміщенню тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках  згідно з додатком (додається). 

4.Рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради 

від 27.02.2012 №50 "Про внесення змін до рішення 

виконкому від 31.01.2011 №18 "Про створення конкурсної 

комісії для розміщення тимчасово вільних коштів міського 

бюджету на депозит" вважати таким, що втратило чинність. 

 

Додаток до рішення міської ради, 25 сесія (7 скликання) від 1 

березня 2018 року.  Склад конкурсної комісії для визначення 

банку-переможця по розміщенню тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках: 

-голова    конкурсної   комісії - заступник   міського   голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради,  згідно розподілу 

обов'язків; 

-заступник  голови  конкурсної  комісії - начальник  

фінансового  управління Конотопської  міської  ради; 

-секретар конкурсної комісії - начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення - головний бухгалтер  

фінансового управління Конотопської міської ради (без права 

голосу).  

Члени комісії: 

-начальник Конотопського УДКСУ  Сумської області; 

-Євсейчик С.Л. - депутат Конотопської міської ради; 

-Кирій О.В. - депутат Конотопської міської ради; 

-Марченко Ю.М. - депутат Конотопської міської ради; 

-Огрохін І.М. - депутат Конотопської міської ради; 

-Омельченко Т.П. - депутат Конотопської міської ради; 

-Пащенко І.О. - депутат Конотопської міської ради; 

-Сизон Т.А. - депутат Конотопської міської ради; 
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-Ульянченко О.Ф. - депутат Конотопської міської ради". 

11 чоловік з правом голосу, дванадцятий секретар без права 

голосу. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Якщо ми проголосували за основу, у нас поправка чи 

доповнення заключається в тому, що ми до того проекту 

рішення, який у нас надрукований, додаємо пункти 3, 4 і 

додатки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Мова йде про той проект рішення який я зачитував і це 

відображено в системі ВІЧЕ, в  протоколі сесії. Оце і є проект 

рішення, ми за нього голосуємо в цілому, я спеціально зараз 

зробив паузу і сказав за основу, щоб раптом ще хто щось хоче 

додати, щоб рішення було проголосоване. Ми не голосуємо 

за проект рішення, який надрукований в книжці, ми 

голосуємо за той проект рішення, який зараз було прийнято 

бюджетною комісією, розширеною. Розумієте? Ось про це 

йде мова. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Зробив зауваження щодо пункту 3, де написано слово 

"викласти", потрібно написати слово "затвердити". 

Депутати підтримали поправку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування поправку: замінити в пункті 3 слово 

"викласти" на слово "затвердити", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Зміни до п3.: замінити 

слово "викласти" на слово «затвердити». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розміщення тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на депозитах в 2018 

році. 

(Рішення додається). 

 

29.1.Включення до порядку денного питання "Про надання згоди КРЕП 

"Центральне" на отримання овердрафту в установах банків". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступна пропозиція - включити до порядку денного проект 

рішення "Про надання згоди КРЕП "Центральне" на 

отримання овердрафту в установах банків". Це питання 

розглядалося комісіями вже не один раз. Прошу голосувати, 

щоб включити до порядку денного дане питання. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди 
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КРЕП "Центральне" на отримання овердрафту в 

установах банків". 

 

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

установах банків. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Звернулося керівництво КРЕП "Центральне" про надання 

такої згоди. У підприємства виникають постійно тимчасові 

труднощі по затримці на оплату праці і для придбання 

матеріалів для вирішення негайних питань. В минулому році 

підприємство зверталося з таким проханням, ми його 

розглядали позитивно і виникло таке ж питання у цьому році. 

На сьогоднішній день підприємство має заборгованість по 

зарплаті і є затримка по пільгових субсидіях із держави, тому 

вважаю актуальним вирішення цього питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надаю слово голові відповідної профільної комісії. Ви 

підтримуєте особисто цей проект рішення пані Ульянченко? 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Особисто я підтримую. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надаю слово голові відповідної профільної комісії 

Максименку О.М. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Розглядали на нашій комісії два питання. Це було дві заяви 

від КРЕП "Центральне" і КП ВУВКГ. Ми розглядали ці заяви 

і просимо, щоб депутати підтримали, комісія підтримала і 

просимо депутатів також підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У кого є запитання з цього приводу? Немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

 Було прохання поставити на голосування за основу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Ставлю на голосування дане питання за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання згоди КРЕП 

«Центральне» на отримання овердрафту в установах 

банків. 

Білоус  

Інна Василівна 

 

Хочу зауважити, що в тому році на постійній комісії, яка 

розглядала це питання по овердрафту не було включено 

"Житлосервіс". Вважаю, що необхідно включити і 

"Житлосервіс", щоб не повертатися до цього питання. Це моя 

пропозиція. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Включити можна, не тому, що Вам хотілося, а тому, що є 

звернення і звернення повинно бути відповідно 

зареєстровано. Якщо підприємство звертається, то тоді ми 

надаємо йому згоду. А якщо воно не звертається... для того, 

щоб це зробити потрібно звернення від "Жилосервісу". 

Білоус  

Інна Василівна 

Давайте за пропозицію проголосуємо. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я не можу ставити на голосування незаконні рішення... Я 

вважаю, що комунальні підприємства повинні діяти згідно 

чинного законодавства і ми маємо діяти згідно чинного 

законодавства. 

Запитання із залу: Звернення було? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Ні, не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Не було. Як я можу поставити це на голосування? Всі в 

рівних умовах. Написав заяву, маєш! 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди КРЕП 

«Центральне» на отримання овердрафту в установах 

банків. 

(Рішення додається). 

 

30.1.Включення до порядку денного питання "Про надання згоди Конотопському 

підприємству виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства 

на отримання кредиту у формі овердрафт в установах банків та передачу майна під 

заставу". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступний проект рішення, який пропонується включити до 

порядку денного "Про надання згоди Конотопському 

підприємству виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків та передачу майна під заставу". 

Ставлю на голосування, щоб включити дане питання до 

порядку денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди 

Конотопському підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на 

отримання кредиту у формі овердрафт в установах 

банків та передачу майна під заставу". 
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30.Про надання згоди Конотопському підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків та передачу майна під заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

По даному рішенню аналогічна ситуація, керівництво 

водоканалу звернулося із проханням порушити це питання, 

так як у підприємства на протязі року виникають тимчасові 

труднощі щодо окремих питань. Виплата зарплати у них в 

нормі, виплачують своєчасно, але виникають інші проблеми - 

погашення податків, вирішення питань із виробничою 

діяльністю, маються на увазі пориви і інші надзвичайні 

ситуації, які приходиться усувати і бувають моменти, що на 

рахунках немає коштів. Тому вони звернулися із аналогічною 

пропозицією. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надаю представникам двох профільних комісій міської 

ради - ЖКГ і бюджетна. Слово Максименку О.М. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Питання розглядалося, прошу підтримати. Звертався керівник 

підприємства і я, як голова комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові бюджетної комісії. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Це питання не розглядалося на бюджетній комісії, але 

особисто я прошу підтримати цей проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Звертаюся зараз до членів бюджетної комісії. Ви 

не заперечуєте зараз розглянути це питання і проголосувати, 

щоб винести його на голосування? Я прошу голову 

бюджетної комісії, перерва чисто символічна - дві хвилини 

для зборів бюджетної комісії. 

 

Через хвилину: 

Продовжуємо сесію, мікрофон Ульянченко О.Ф. Комісія 

підтримує? 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Я вважаю, що так, це питання маємо прийняти на сесії і я 

думаю, що члени бюджетної комісії будуть не проти. 

  Обговорення даного питання. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Артем Юрійович! Це комунальні підприємства і це їхні 

кошти, ми їм тільки надаємо згоду, ми їм дозволяємо, а це не 

наші кошти. Не потрібно зараз бюджетну комісію збирати, а 

підтримати рішення комісії по ЖКГ. 

Сахно  Артем Юрійович! Раніше це питання розглядала комісія по 
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Олександр 

Олександрович 

ЖКГ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це бюджетне питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Давайте винесемо це на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. На розгляд сесії. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди 

Конотопському підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на 

отримання кредиту у формі овердрафт в установах 

банків та передачу майна під заставу. 

(Рішення додається). 

 

36.1.Включення до порядку денного питання "Про затвердження містобудівної 

документації". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про затвердження містобудівної 

документації". Є пропозиція включити його до порядку 

денного. Ставлю пропозицію включити до порядку денного 

дане питання, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про затвердження 

містобудівної документації". 

 

36.Про затвердження містобудівної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на комісіях, всі комісії 

підтримали даний проект рішення, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія пропонувала підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого будуть зауваження, заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

містобудівної документації. 
(Рішення додається). 

 

45.1.Включення до порядку денного питання "Про затвердження складу 

присяжних". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про затвердження складу присяжних". 

Хто за те, щоб включити даний проект рішення до порядку 

денного, прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про затвердження 

складу присяжних". 

 

45.Про затвердження складу присяжних. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Коваль Анна Валеріївна, завідувач сектору 

юридичної роботи міської ради. 

Коваль  

Анна Валеріївна 

Даний проект рішення розглядався в минулому році у зв'язку 

із тим, що надійшов лист від судової адміністрації України, 

прошу затвердити склад присяжних. Але хочу зазначити із 

минулого складу, що був раніше затверджений, вийшли із 

складу присяжних Гланц та Дубовик, тому на їх місце буде 

Качан Л.М. та Макарчук Т.М. Всі згоди є, заяви є на те, що 

вони згодні бути в складі присяжних. Крім того хочу 

зазначити, що депутати, які входять до складу присяжних 

повинні утриматися і заявити про конфлікт інтересів. 

Клименко  

Іван Григорович 

Я, Клименко Іван Григорович, депутат міської ради, у мене є 

наразі в цьому питанні конфлікт інтересів, так як я входжу до 

складу присяжних. Я голосувати не буду. 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

У мене також, як у і Клименка І.Г. конфлікт інтересів, тому я 

голосувати не буду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження складу 

присяжних. 

(Рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зараз пройдемося по питаннях, з яких знайдемо згоду 

голосувати я поставлю на голосування щодо включення їх до 

порядку денного.  

Далі "Про прийняття до комунальної власності та передачу на 
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обслуговування Конотопському відділенню ПАТ "Сумигаз" 

газопроводів".  

Депутати заявили, що дане питання вже було проголосоване 

14.12.2017.  

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не було 14 числа ніяких голосувань, давайте будемо чесні.  

Омельченко 

Тарас Павлович 

Було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Далі "Про включення об'єкту комунальної власності до 

Переліку об'єктів, що підлягають приватизації".  Включати до 

порядку денного? Начальник відділу комунального майна до 

мікрофону. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Це сторінка 168 в матеріалах за 25 січня. 

49.1.Включення до порядку денного питання "Про включення об'єкту комунальної 

власності до Переліку об'єктів, що підлягають приватизації". 

Білоус  

Інна Григорівна 

 

Шановні депутати! Дане питання виносилося на розгляд 

комісій ще починаючи з березня місяця. У всіх комісіях це 

питання було обговорене, зауважень та пропозицій ніяких не 

було. Об'єкт - це колишня будівля КНС по другому провулку 

вулиці Красногірської. Прошу підтримати дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Будемо голосувати? Так. 

Я ставлю на голосування даний проект рішення, щоб 

включити його до порядку денного. 

Депутати попрохали ще раз повторити. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Це будівля колишньої КНС в районі першої школи, будівля 

86,5 м2, а земельна ділянка приблизно 0,037 Га. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

А де схема? 

 

Білоус  

Інна Григорівна 

Землевпорядна документація ще не виготовлялась на цей 

об'єкт, оскільки він не включений ще до переліку об'єктів на 

приватизацію.  

Якщо воно буде включене, то тоді ми будемо 

використовувати кошти із міського бюджету і розробляти 

землевпорядну документацію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Така процедура. 

 

Білоус  

Інна Григорівна 

Якщо ви не включите його до порядку денного, то виходить, 

що кошти із міського бюджету будуть витрачені марно. 

Семеніхін  Яка Вам схема потрібна, Тарас Павлович? 
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Артем Юрійович 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Де знаходиться ця будівля. 

Білоус  

Інна Григорівна 

В районі першої школи, там де майстерня. Є адреса: 2 

провулок вулиці Красногірської. На комісіях вже з березня 

місяця розглядається дане питання, ніяких не було 

заперечень, ніяких пропозицій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Цілий рік розглядається дане питання. 

Ставлю на голосування, щоб включити дане питання до 

порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про включення 

об'єкту комунальної власності до Переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації". 

 

49.Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Максименку Олександру 

Михайловичу. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Це питання ми розглядали перший раз, другий раз ми також 

виносили це питання, Інна Григорівна доповідала, другий раз 

на комісії було 3 чоловіки, 2 за, а один зовсім не голосував. 

Така у нас була розбіжність другого разу. Але перший раз у 

нас голосування було і було рішення підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дав доручення Білоус І.Г. показати схему розміщення об'єкту 

депутатам, які хочуть її побачити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є ще питання? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ  -Про включення об’єкту 

комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації. 
(Рішення додається). 

 

50.1.Включення до порядку денного питання "Про придбання у власність 

територіальної громади м.Конотоп нежитлових будівель та споруд по 1 провул. 

вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про придбання у власність територіальної 

громади м.Конотоп нежитлових будівель та споруд по 1 
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 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп".   

Білоус  

Інна Григорівна 

Це будівля, яка розташована на території колишнього 

аеродрому, була продана у приватну власність Коломойцю. 

На сьогоднішній день на звернення, як і раніше це було, 

Міністерства оборони України, є така позиція, що не може 

бути приватна власність на території, де розташовані 

військові об'єкти. Тому була проведена відповідна процедура, 

відповідні домовленості із власником і виноситься даний 

проект рішення. Він також вже обговорювався декілька разів 

на комісіях. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Іван Миколайович і Тарас Павлович, чому ні? Знаходиться 

приміщення караулки, яке було попередньою каденцією 

міської ради, тобто вами, продано у приватну власність. 

Тепер Міністерство оборони не може виготовити ні 

землевпорядну документацію, нічого зробити з тією 

територією, я прошу, щоб зараз зрозуміли. Тепер зверніть 

увагу, там Міністерство оборони планує будувати об'єкти 

військової інфраструктури. Щоб їх будувати потрібно 

виготовити землевпорядну документацію, а зробити вони її 

не можуть, тому що там об'єкт приватної власності і хлопець, 

який власник, він теж АТОвець.  

Білоус  

Інна Григорівна 

Сама будівля коштує по оцінці 271 тис. 500 грн. Оцінка 

зроблена незалежним експертом. Справа в тому, що згідно 

Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших 

об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи 

з мотивів суспільної необхідності" виходить, що у нас як раз 

така ситуація склалася. Міська рада із власником повинна 

досягти згоди, домовленості у вартості цього майна. Міською 

радою була замовлена оцінка на це майно і виготовлена 

оцінка незалежним експертом, який є у БТІ. Оцінка становила 

119 тис. 700 грн. Але власник продавати міській раді за такою 

ціною відмовився. Тому він замовив за власні кошти оцінку і 

ця оцінка складала як раз цю вартість, яка прописана у 

рішенні сесії - 271 тис. 500 грн. За цією вартістю власник 

згоден продати міській раді це майно.  

Експерт був з Києва, ФОП Ільченко Олег Андрійович.  

Об'єкт продавався у грудні 2013 року. Вартість тоді була 

близько 30 тис.грн., 32026 грн. тоді була вартість продажу.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там були проведені відповідні покращення, тобто людина 

відремонтувала цю будівлю. 



40 

 

Білоус  

Інна Григорівна 

Підключила електрику туди. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так, там не було електроенергії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це питання вже розглядалося на сесії міської ради і рада 

вирішила, що ціна завищена. Воно вже стояло в порядку 

денному міської ради.  

Білоус  

Інна Григорівна 

На сесію не виносилося, розглядалося в комісіях. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рада вважає, а не вирішила. Рішення ради немає. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Якщо це приміщення було придбано за 30 тис.грн., переведіть 

в тверду валюту, в долари на той час, зараз це більше 20 

тис.доларів. Це завищена ціна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пані Сизон, Ви поспілкуйтеся з тими і з тими, я прошу 

повторно провести цю комісію і обов'язково, щоб там була 

присутня, даю доручення Вам, є Закон України "Про статус 

депутатів місцевих рад", користуючись моїми 

повноваженнями, я даю Вам доручення пані Сизон взяти 

участь в роботі цієї комісії. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Задала питання: чи Міністерство оборони України не хоче 

викупити даний об'єкт? 

Білоус  

Інна Григорівна 

Міністерству оборони ми пропонували такий варіант, але 

Міністерство оборони сказало, що у них нема коштів і немає 

можливості це зробити. Пропонували такий варіант і 

депутати, це вже також пропонували неодноразово. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування, щоб включити його до 

порядку денного, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про придбання у 

власність територіальної громади м.Конотоп 

нежитлових будівель та споруд по 1 провул. 

вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп". 

 

51.1.Включення до порядку денного питання "Про продовження терміну дії 

договору позички (безоплатного користування) майна". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про продовження терміну дії договору 

позички (безоплатного користування) майна".  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу поставити на голосування пропозицію депутата Сизон 

Т.А. щодо закінчення сесійного засідання. 

Білоус  Давайте хоча б це питання проголосуємо. 
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Інна Григорівна  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Я поставлю трішки згодом. Зачитуйте проект рішення. 

 

Білоус  

Інна Григорівна 

Про продовження терміну дії договору позички 

(безоплатного користування) майна. Даним проектом 

рішення надається згода на продовження договору 

благодійному фонду "Відень", який займається в нашому 

місті реалізацією благодійних проектів спрямованих на 

підтримку і захист дітей дошкільного і молодшого віку, і 

незахищених верств населення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чому це не проголосувати? Чому закінчувати, пані Сизон? Я 

Вас дуже прошу, пані Сизон. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання включити до порядку 

денного цей проект рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про продовження 

терміну дії договору позички (безоплатного 

користування) майна". 

 

51.Про продовження терміну дії договору позички (безоплатного 

користування) майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Якщо ні в кого немає зауважень, то ставлю 

даний проект рішення на голосування одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договору позички (безоплатного користування) майна. 

(Рішення додається). 

 

52.1.Включення до порядку денного питання "Про надання дозволу на продаж 

частки житлового будинку по вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступний проект рішення, який пропонується включити до 

порядку денного - це рішення "Про надання дозволу на 

продаж частки житлового будинку по вул.Рокосовського, 46 в 

м.Конотоп".  

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення ми надаємо дозвіл на продаж 1/16 

частини житлового будинку по вулиці Рокосовського, 46. 

Спосіб продажу - викуп. Ця частина була у власника згідно 

рішення суду конфіскована і тепер ми цю частину 

виставляємо на продаж співвласнику. Конфіскована 

рішенням суду у власність міської ради.  
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію включити цей проект 

рішення до порядку денного, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про надання дозволу 

на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп". 

 

52.Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень, то ставлю на голосування даний 

проект рішення одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп. 

(Рішення додається). 

 

53.1.Включення до порядку денного питання "Про включення об`єктів до Переліку 

майна, що рішеннями Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною 

відумерлою, та підлягають продажу". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про включення об`єктів до Переліку 

майна, що рішеннями Конотопського міськрайонного суду 

визнано спадщиною відумерлою, та підлягають продажу".  

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення пропонується включити на продаж 

три об'єкти, які визнані згідно рішенням суду спадщиною 

відумерлою. Це житловий будинок по 4 провулку вулиці 

Мічуріна, 28; житловий будинок з побутовими будівлями по 

вулиці Тергенєва, 51 і 3/8 частини житлового будинку по 

вулиці Гастело, 37, тут продаж викупом співвласнику. Даний 

проект розглядався на профільних комісіях, була пропозиція 

профільної комісії розглянути таку можливість по двох 

перших будинках, які я зачитала, пропонувати в порядку 

черговості учасникам АТО. Третій пункт, так як згідно 

законодавства ми не можемо такого робити, оскільки 

звернувся співвласник, залишити без змін. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю пропозицію включити до порядку денного даний 

проект рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл. до пор.ден.пит."Про включення 

об`єктів до Переліку майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною 
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відумерлою, та підлягають продажу". 

 

53.Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають продажу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, якщо немає зауважень. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про включення об`єктів до 

Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та 

підлягають продажу. 

(Рішення додається). 

 

54.1.Включення до порядку денного питання "Про надання згоди на передачу у 

державну власність Міністерства оборони України з комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп колишнього військового майна". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання, яке планується включити до порядку 

денного - "Про надання згоди на передачу у державну 

власність Міністерства оборони України з комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп колишнього 

військового майна".   

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення надається згода на передачу у 

власність Міністерства оборони у державну власність об'єктів 

колишнього військового майна, які знаходяться на території 

четвертого військового містечка та чотирнадцятого - це 

аеродром. Об'єкти, які не є приватною власністю знаходяться 

на сьогоднішній день в комунальній власності. Ми знаємо, 

яка ситуація у нас склалася в країні, ми повинні сприяти 

обороноздатності нашого міста. Декілька листів надходило 

від Міністерства оборони, щоб ми розпочали цю процедуру. 

Це рішення - це початок процедури передачі, тому що після 

цього рішення ми повинні розуміти, що будуть деякі затрати 

з бюджету на виготовлення як землевпорядної документації 

під цими об'єктами, тому що там немає землі, так і технічних 

паспортів на ці об'єкти, бо на сьогоднішній день у Законі про 

передачу майна без виготовлених цих документів передача 

неможлива. І нещодавно, буквально 2 дні назад, надійшло 

також знову звернення від Міністерства оборони України про 

порушення цього питання і про прийняття згоди на сесії щодо 

передачі в державну власність цих об'єктів.  

Семеніхін  Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку 
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Артем Юрійович денного дане питання. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди на 

передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп колишнього військового майна". 

 

54.Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Якщо немає зауважень, я ставлю на голосування 

даний проект рішення одразу в цілому, прошу голосувати. 

Мікрофон Максименку О.М. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Артем Юрійович! Я хотів би сказати, що це питання 

розглядалося на комісії, два було за, один утримався. Довожу 

Вас до відома. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди на 

передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп колишнього військового майна. 

(Рішення додається). 

 

55.1.Включення до порядку денного питання "Про надання згоди на прийняття з 

державної власності до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

адміністративної будівлі по вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в 

м.Конотоп". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступний проект рішення, який пропонується включити до 

порядку денного - це проект рішення "Про надання згоди на 

прийняття з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі 

по вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в 

м.Конотоп".  

Білоус  

Інна Григорівна 

До Конотопської міської ради надійшло звернення від 

Головного управління статистики в Сумській області. Вони 

просять порушити питання про передачу нам у комунальну 

власність безоплатно їхнього майна. Це будівля де раніше 

розміщувалася статистика, сьогодні вони там вже не 

розміщуються і також їм належить гараж по Ярмарковій, 12, 
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це біля будівлі дитячої поліклініки. Ми розпочинаємо 

процедуру передачі, надаємо згоду на прийняття, безоплатну, 

в комунальну власність. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування включити дане питання до порядку 

денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про надання згоди на 

прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп 

адміністративної будівлі по вул.Братів Лузанів, 43 та 

гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп". 

 

55.Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Якщо немає зауважень з цього приводу, в тому 

числі і у профільної комісії, ставлю на голосування дане 

питання одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди на 

прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп 

адміністративної будівлі по вул.Братів Лузанів, 43 та 

гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп. 

(Рішення додається). 

 

57.1.Включення до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.08.2014 "Про реалізацію у місті засад державної регуляторної 

політики" (6 скликання 52 сесія)». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Є пропозиція внести до порядку денного проект 

рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.08.2014 "Про реалізацію у місті засад державної 

регуляторної політики" (6 скликання 52 сесія)".   

Доля  

Ольга Анатоліївна 

Даним проектом рішення змінюються повноваження у  

здійсненні державної регуляторної політики виконавчого 

комітету міської ради з управління економіки на відділ 

міської ради по роботі із суб'єктами підприємницької 

діяльності. Змінюється виконавець.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція, щоб включити  дане питання до порядку 

денного. Прошу голосувати, щоб включити дане питання до 

порядку денного. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит. "Про внесення змін до 

рішення міської ради від 27.08.2014 "Про реалізацію у 

місті засад державної регуляторної політики" (6 

скликання 52 сесія)". 

 

57.Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію у 

місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія). 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 1, Утрим. – 4. 

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

рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію у 

місті засад державної регуляторної політики» (6 

скликання 52 сесія). 

 

65.Пропозиція Сизон Т.А. щодо закриття сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування пропозицію Сизон Т.А. щодо 

закриття сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 9, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Сизон Т.А. щодо закриття 

сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пропозицію не підтримано. Продовжуємо роботу. 

61.1.Включення до порядку денного питання "Про підтримку участі КП ВУВКГ у 

кредитно-грантових програмах". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про підтримку участі КП ВУВКГ у 

кредитно-грантових програмах". Цей проект рішення, який 

пропонується зараз поставити на голосування, який ми вже 

рік намагаємося, щоб ви його проголосували, щоб наш 

водоканал міг побудувати нові очисні споруди. Це та 

кредитно-грантова програма, що до нас люди приїжджали, 

розказували що потрібно зробити.  

Товариство! Є пропозиція включити даний проект рішення до 

порядку денного. Це інвестиції, це потрібно... 

Ставлю на голосування пропозицію включити дане питання 

до порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про підтримку 

участі КП ВУВКГ у кредитно-грантових програмах". 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Рішення не прийнято. Не хоче депутатський корпус розвитку 

нашого комунального підприємства водоканал. У нас була 

можливість отримати минулого року 500 млн.грн. на 

побудову нових очисних. Розумієте? 500 млн.грн. ми  

недоотримали, що депутати рік не працювали. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Хто у нас доповідач по цьому питанню? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Фещенко. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

А він готовий? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Звичайно готовий. Суть питання полягає в тому, щоб 

дозволити нашому комунальному підприємству приймати 

участь в кредитно-грантових програмах. Для того, щоб 

комунальне підприємство могло вести якісь перемовини... 

Доповідач управління економіки. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Шановні присутні! Дійсно, цей проект фінансується за 

рахунок європейського інвестиційного банку... Основний 

відбір вже пройшов, але ж на сьогодні є міста які 

відмовляються співпрацювати і зараз цим рішенням ми 

можемо дати можливість нашому управлінню водопровідно-

каналізаційного господарства, в разі виникнення можливості, 

включення нашого міста... нас не було обрано... мова йде про 

додаткове включення міст до цієї програми. Тому, якщо буде 

ця можливість, то нас можуть включити додатково. Але якщо 

депутати не дадуть свою згоду на додаткове включення нас, 

то ми не зможемо приймати далі участь. Нас ніхто і включати 

туди не буде. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого є які запитання? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Я, як голова комісії і як депутат міської ради, і керівник 

підприємства, я підтримую цей захід, Артем Юрійович, 

потрібно надати таку можливість. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто ще хоче висловитися з даного приводу? Я вам скажу так, 

що непрямою мовою мені губернатором було сказано, рік 

назад, він сказав, що є гарна програма, у мене є мої депутати, 

назвав прізвища - Огрохін, Омельченко, ще когось назвав, не 

пам'ятаю. Ось якщо ти хочеш, щоб вони проголосували за те, 

щоб водоканал це отримав, ти повинен визначити хто, як і що 
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має, дивіденди приносити. Ну я так розумію, що під словом 

дивіденди малися на увазі відкати. Я йому сказав, що я в 

цьому участі не беру. 

Товариство! Ставлю на голосування повторно, щоб включити 

дане питання до порядку денного, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про підтримку 

участі КП ВУВКГ у кредитно-грантових програмах". 

 Обговорення питання.  

Міський голова знову поставив повторно на голосування 

питання "Про підтримку участі КП ВУВКГ у кредитно-

грантових програмах" щодо включення його до порядку 

денного.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден.пит."Про підтримку 

участі КП ВУВКГ у кредитно-грантових програмах". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановна громада! Бюджет не прийнятий, доплату лікарям і 

вчителям ні з чого робити. Я підписав до речі, щоб винести 

на сесію в бюджеті доплату вчителям в розмірі 6,5 млн.грн., 

щоб вони отримали те, що гарантував уряд Гройсмана. І 

фракція Гройсмана-Порошенка не голосує за це, за бюджет, 

депутатам це не потрібно. Розумієте? Допомога АТОвцям 

непотрібно, матеріальна допомога непотрібна, нічого 

непотрібно. Розумієте? Але добре, що хоч за землю 

проголосували. Але я вам скажу чому вони за землю 

проголосували, тому що там у них свої об'єкти. 

Клименко  

Іван Григорович 

Один із об'єктів Івана Миколайовича Огрохіна, на дочку 

оформляється, Батуринська, 65. Там ковбасний цех, 

м'ясокомбінат приватний.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Готові продовжувати? Зачитувати, озвучувати 

щось? Готові? 

Мікрофон Толордаві Л.Г. 

 Толордава Л.Г. почав зачитувати депутатський запит про 

звернення Конотопської міської ради з вимогою припинення 

повноважень Президента України тощо, але на початку 

виступу Толордави Л.Г. частина депутатів вийняла картки з 

пультів для голосування і в залі залишилося 14 депутатів, 

сесія не правомочна (список додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Оскільки сесія не є повноважною і питання, які були 

включені до порядку денного розглянуті, голосувати за 

депутатські запити не можна, тому що депутати повиймали 
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картки, тому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       А.Ю.Семеніхін 

 


