
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 І пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради 
 

 

від 28.11.2019, 10:00             м.Конотоп 

 

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

Присутні на сесії:   29 (список додається). 

 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

 

Перед початком засідання виступив Бібик В.В.: 

«Шановні депутати! Відповідно до протокольного рішення 

погоджувальної ради від 26.11.2019 для визначення формату 

проведення пленарного засідання 39 сесії Конотопської 

міської ради 7 скликання 28 листопада 2019 року, 

головуючого та порядку денного даного пленарного 

засідання була створена робоча група у складі по одному 

представнику від кожної політичної сили, які за 

результатами місцевих виборів 2015 року увійшли до складу 

депутатського корпусу міської ради.  

До складу групи увійшли: 

Тягній Сергій Миколайович 

Пащенко Інна Олексіївна 

Бібик Віталій Володимирович 

Клименко Іван Григорович 

Паламарчук Тамара Михайлівна 

Євсейчик Сергій Леонідович 

Могиленко Павло Арвитович 

Завгородній Сергій Іванович 

Очолив групу за рішенням групи Сахно Олександр 

Олександрович і я запрошую його до слова про 

інформування підсумків роботи робочої групи. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Шановні депутати! Протягом двох днів, щоб вийти з кризи, 

ми в складі комісії працювали над вирішенням питань як 

організувати роботу сьогоднішньої сесії. Пропозиція, яка 

була затверджена робочою комісією - зробити так, щоб всі 

важливі питання, які стоять перед містом виконувалися. Це 



соціальні питання, надання матеріальної допомоги, а також 

першочергові питання, що стосуються ЖКГ, галузі освіти, 

галузі медицини. Робоча комісія рекомендує вам, депутатам, 

провести засідання таким чином, щоб не Артем Юрійович, 

не Тетяна Анатоліївна не приймали участь у засіданні даного 

пленарного засідання. Це як компроміс, який був прийнятий. 

Також був узгоджений перелік питань, який був винесений 

на розгляд сесії. Для того, щоб розпочати засідання, нам 

потрібно зробити певні процедурні питання. Перше - 

винести проект рішення і затвердити його в тій частині, хто 

буде головувати. Комісія пропонує мою кандидатуру - Сахна 

Олександра Олександровича, головувати на даній сесії. 

Щоб ми могли працювати, просто прошу Вас Тетяна 

Анатоліївна, Вас Артем Юрійович, перейти до зали (із 

президії до зали), це той компроміс, який ми достигли, щоб 

ми могли працювати.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що він підтримує даний компроміс і повідомив, 

що до нього звернувся Національний корпус "Азов" з 

проханням надати звання Почесного громадянина Конотопа 

Волонтирцю Дмитру, якого було вчора поховано, тобто 

прийняти відповідне рішення ради. Також попрохав, щоб 

було надано слово представнику КП «Теплогарант» та 

головному лікарю ЦРЛ. 

 Обговорення процедурних питань. 

Семеніхін А.Ю. та Сизон Т.А. перейшли із президії до 

сесійної зали. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Засідала робоча група і вона пропонує винести на розгляд 

сесії наступні питання: 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок 

суб'єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі 

Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, 

скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних 

ділянок" 

Про надання в суборенду земельних ділянок 

Про прийняття земельної ділянки у комунальну власність 



Про виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Конотоп Сумської області 

Про проведення інвентаризації земель прибудинкових 

територій багатоквартирних житлових будинків 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації по Підлипненській сільській раді 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно виготовленої землевпорядної 

документації по Підлипненській сільській раді 

Про скасування рішення виконкому "Про приватизацію 

землі" по Підлипненській сільській раді 

Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 

28.02.2019 (7 скликання, 35 сесія) "Про надання згоди на 

передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп нерухомого майна" 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.06.2019 (7 

скликання, 38 сесія) "Про прийняття квартири до 

комунальної власності територіальної громади м.Конотоп" 

Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 

01.03.2018 (7 скликання, 25 сесія) "Про надання згоди на 

передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп колишнього військового  майна" 

Про надання матеріальної допомоги 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки, в 

частині перерозподілу коштів програми на видалення дерев, 

вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ і утримання 

квітників 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров'я міста Конотоп на 2019 рік, 

в частині прийняття трансфертів з місцевих бюджетів 

Буринської ОТГ, Кролевецької ОТГ та Конотопського 

району, а також перерозподілу залишку медичної субвенції 

для потреб Конотопської міської лікарні 

Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 

2019 рік, в частині виділення коштів на матеріальну 

допомогу за депутатськими заявами, в частині прийняття 

субвенцій з інших бюджетів, в частині перерозподілу коштів 

галузі освіти, галузі культури і ЖКГ. 

Ці питання робоча група пропонує винести на розгляд сесії. 



Також комісія пропонує обрати головуючим на 

сьогоднішньому засіданні мене, Сахна Олександра 

Олександровича, а також уповноважити мене на підписання 

всіх рішень, які будуть прийняті на сьогоднішньому 

пленарному засіданні з занесенням мене як підписанта 

рішень сьогоднішнього пленарного засідання до відомостей 

Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб. 

Відповідно до даної пропозиції підготовлений проект 

рішення, який вам зараз буде роздано. 

Приступаємо до роботи. 

Прошу провести реєстрацію депутатів. 

Процедура реєстрації. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

На сесії присутні 29 депутатів, сесія повноважна.  

На сесії присутні:  

Редька Євгеній Борисович, т.в.о. начальника поліції, 

Наталич Андрій Андрійович,  перший заступник керівника 

Конотопської місцевої прокуратури,  

Майданевич Андрій Вікторович, начальник  Конотопського 

управління головного Державного  управління Державної 

фіскальної служби,   

Винниченко Олександр Олексійович,  в.о. начальника 

Конотопського відділу СБУ,  

депутати Сумської обласної ради:   

Биркун Микола Борисович, 

Демеха Сергій Васильович. 

Перший проект рішення - це про головуючого на 

пленарному засіданні.  Даний проект рішення не пройшов 

розгляд в постійних комісіях, тому я прошу голів комісій 

підійти і завізувати його. 

 Процедура підписання рішення.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я оголошую про конфлікт інтересів у прийнятті даного 

рішення. 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1  Про головуючого на пленарному засіданні 39 сесії Конотопської міської 

ради   

 2  Затвердження редакційної комісії   

 3  Затвердження порядку денного   

 4  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 5  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 



господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 6  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 7  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 9  Про надання в суборенду земельних ділянок   

 10  Про прийняття земельної ділянки у комунальну власність   

 11  Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель міста Конотоп Сумської області   

 12  Про проведення інвентаризації земель прибудинкових територій 

багатоквартирних житлових будинків   

 13  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненській сільській раді   

 14  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по Підлипненській сільській раді   

 15  Про скасування рішення виконкому «Про приватизацію землі» по 

Підлипненській сільській раді   

 16  Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 28.02.2019 (7 

скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп нерухомого майна»   

 17  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.06.2019 (7 скликання, 38 

сесія) «Про прийняття квартири до комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп»   

 18  Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 01.03.2018 (7 

скликання, 25 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп колишнього військового майна»   

 19  Про надання матеріальної допомоги   

 20  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 21  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік   

 22  Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік   

 23  Про присвоєння звання "Почесний громадянин Конотопа"   

 24  Про надання згоди КП "Теплогарант" на отримання відновлювальної 

кредитної лінії та передачу майна під заставу   

 25  Включення до порядку денного питань "Про надання КП "Теплогарант" 

поворотної фінансової допомоги" та "Про внесення змін до міського бюджету 

міста Конотопа на 2019 рік"   



 26  Про надання КП "Теплогарант" поворотної фінансової допомоги   

 27  Повернення до розгляду питання "Про внесення змін до міського бюджету 

міста Конотопа на 2019 рік"   

 28  Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік   

 29  Проведення ІІ пленарного засідання 39 сесії 09.12.2019   

 

 

 

1.Про головуючого на пленарному засіданні 39 сесії Конотопської міської ради. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович  

Є заперечення до даного проекту рішення? Немає.  

Я оголошую про конфлікт інтересів у прийнятті даного 

рішення. Прошу поставити дане рішення на голосування, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про головуючого на пленарному 

засіданні 39 сесії Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Підписав рішення про головуючого перед депутатами в залі. 

2.Затвердження редакційної комісії. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати 

редакційну комісію. 

Які є пропозиції? 

Вирішили обрати до редакційної комісії Завгороднього С.І., 

Гланца В.А. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за пропозицію, щоб обрати до складу редакційної 

комісії Гланца В.А., Завгороднього С.І., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу редакційну комісію приступити до роботи. Головою 

комісії призначено Завгороднього Сергія Івановича. 

 

3.Затвердження порядку денного. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного. Я вам зачитав порядок денний, який був 

узгоджений на спільному засіданні комісії. Які будуть 

пропозиції? 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Додайте будь ласка питання по "Азов" ("Про присвоєння 

звання Почесного  громадянина Конотопа"). 

Сахно  

Олександр 

Повідомив, що надійшла пропозиція доповнити порядок 

денний питанням "Про присвоєння звання Почесного  



Олександрович 

 

громадянина Конотопа" посмертно Волонтирцю Дмитру, 

старшому сержанту, начальнику секції розвідки першого 

батальйону полку "Азов". 

Ми  включаємо це питання в порядок денний? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я прошу підтримати це рішення, тому що це повноваження 

виконкому, але щоб не чекати наступного виконкому, рада 

може прийняти це рішення сьогодні.  

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Я б хотів, щоб ще додали питання по КП "Теплогарант" - 

овердрафт. Ми обговорювали це питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Добре. Я думаю ми підтримаємо це питання. Тобто до 

порядку денного ми додаємо ще два питання - про 

присвоєння звання і надання Теплогаранту овердрафту. 

Є інші пропозиції? 

Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 

 

4.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Приступаємо до роботи 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був підготовлений на підставі заяв 

громадян щодо надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації і подальшої передачі в 

користування земельних ділянок. Даний проект рішення був 

обговорений на засіданнях профільних комісій. З даного 

питання пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний 

проект і і винести його на голосування. 

Клименко  

Іван Григорович 

Оголосив правку, щоб виключити пункти 1, 3, 4 і перенести 

їх на наступне пленарне засідання для уточнення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, пропозицій і 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу поставити дане питання на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Сахно  Хто за пропозицію Клименка Івана Григоровича, прошу 



Олександр 

Олександрович 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 8, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка оголошена Клименком І.Г. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 
(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був обговорений на засіданнях 

профільних депутатських комісій, зауважень і пропозицій з 

даного питання не надходило, прошу підтримати даний 

проект і винести його на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, зауважень і 

пропозицій не було, прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією.  

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

документація з метою передачі у користування земельних 

ділянок під присадибними ділянками і гаражами в 



автогаражних кооперативах. Даний проект рішення був 

погоджений на засіданнях депутатських комісій, зауважень 

та пропозицій з даного питання не надходило, прошу 

підтримати даний проект і винести його на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення і просить 

підтримати його в цілому. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 
(Прийняте рішення додається). 

 

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

договорів оренди землі. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення продовжується термін дії діючих 

договорі оренди землі, а також припиняється дія договору у 

зв’язку з продажем, або не користування об’єктом земельної 

ділянки. Даний проект рішення був розглянутий на 

засіданнях профільних депутатських комісій, в результаті 

розгляду надійшла пропозиція виключити пункт 1.77, пункт 

1.82 та пункт 4.1. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

У нас пункту 1.82 немає в протоколі. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Пункт 1.77 щодо подовження терміну дії договору оренди 

Гайдуку Юрію Миколайовичу по вулиці Клубній, район 

житлового будинку 115 для обслуговування торгівельного 

кіоску. Пункт 1.82 теж подовження терміну дії Агаяну Юрію 

Айрапетовичу земельної ділянки по проспекту Червоної 

Калини, 18А для обслуговування будівлі складу. А також 

пропозиція виключити пункт 4.1 щодо подовження терміну 

дії договору оренди землі Ковальову Олександру Петровичу 



на земельну ділянку по вулиці Деповській біля житлового 

будинку №103 для обслуговування торгівельного кіоску.  

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення. Щодо пунктів 

1.77 та 4.1 комісія вирішила їх зняти, а пункт 1.82, ми не 

голосували за його зняття, але Пащенко Інна Олексіївна 

мала б прокоментувати даний пункт.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

У мене є звернення громадян, які проживають по проспекту 

Червоної Калини, 20 про те, що цей пункт прийому металу 

створює в їхньому дворі великі проблеми мешканцям. Через 

це я хотіла б розглянути, зрозуміти, це округ Тараса 

Павловича, я думаю він також може щось сказати по цьому 

питанню. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я підтримую те, що сказала Інна Олексіївна, тому що я 

неодноразово звертався, в тому числі і до правоохоронних 

органів, там будинки по Червоної Калини, 20 і 18, там 

практично немає двору і ситуація там дуже складна. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Хочу повідомити про конфлікт інтересів. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за те, щоб виключити пункти 1.77, 1.82, 4.1 з даного 

проекту рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка земельної комісії. 

Сахно Олександр 

Олександрович 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8/Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був обговорений на профільних 

засіданнях депутатських комісій, зауважень та пропозицій з 



даного питання не надходило, прошу підтримати даний 

проект рішення та винести його га голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, пропозицій та 

зауважень не було, просимо підтримати в цілому. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 
(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про надання в суборенду земельних ділянок. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом пропонується передати орендовані земельні 

ділянки в суборенду. Дане питання розглядалося на 

профільних засіданнях депутатських комісій, зауважень та 

пропозицій не було. Прошу підтримати даний проект і 

винести його на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення і пропонує 

підтримати в цілому. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання в суборенду 

земельних ділянок. 
(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про прийняття земельної ділянки у комунальну власність. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  Даним проектом рішення пропонується прийняти з 



Оксана Іванівна державної власності у комунальну, земельну ділянку по 

вулиці Достоєвського, 25 для обслуговування будівлі 

закладу охорони здоров’я та соцдопомоги. Даний проект 

рішення був розглянутий на засіданні профільної 

депутатської комісії, пропозицій і зауважень не було, прошу 

підтримати та винести його на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха Наталія 

Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, пропозицій і 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття земельної 

ділянки у комунальну власність. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель міста Конотоп Сумської області. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення підготовлений з метою оновлення 

діючої нормативної базової грошової оцінки земель міста 

Конотоп на виконання статті 18 Закону України "Про оцінку 

земель", яка передбачає перегляд грошової оцінки раз у 5-7 

років обов’язково. Даний проект рішення був розглянутий на 

засіданнях профільних депутатських комісій, зауважень та 

пропозицій з даного питання не надійшло, прошу даний 

проект підтримати і винести його на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, пропозицій і 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Була розмова, щоб робить спільне рішення по Конотопській 

ОТГ.  

Дмитренко  Вирішили окремими рішеннями. По місту окремо, по ОТГ 



Оксана Іванівна окремо.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Зрозуміла. Дякую. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Конотоп Сумської області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про проведення інвентаризації земель прибудинкових територій 

багатоквартирних житлових будинків. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення складено з метою виготовлення 

землевпорядної документації під багатоповерховими 

житловими будинками на які ще не розроблена документація 

по місту Конотоп. Даний проект рішення був розглянутий на 

засіданнях профільних депутатських комісій, зауважень та 

пропозицій з даного питання не надійшло, прошу даний 

проект підтримати і винести його на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення і рекомендує 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які є пропозиції, зауваження? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Оксана Іванівна, я так розумію, даний проект рішення 

розробився з метою розроблення землевпорядної 

документації під багатоповерховими будинками. У нас 

просто є додатки в матеріалах сесії і в додатку 2 по 

мікрорайону Житломасив, перейшла частина центральної 

частини міста. Тобто, це як помилка, буде укладений договір 

по мікрорайонам, чи можливо нам необхідно пункти 43-47 

перенести до центральної частини міста в інший додаток? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Давайте перенесемо. Ми складали таблицю на підставі 

обслуговуючих організацій будинків і тому дані будинки 

попали в даний мікрорайон. Але якщо це принципово, то ми 



перенесемо в центральну частину міста. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Це не принципово, але які правові наслідки? Якщо ніяких 

правових наслідків немає то... 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Немає. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Треба робити якісь зміни в проект рішення і голосувати за 

них? Чи так можемо прийняти в цілому? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Із додатку 2 в додаток 1. Можна так прийняти. 

Сахно Олександр 

Олександрович 

 

Є зауваження, пропозиції? 

Прошу в цілому проголосувати за дане питання, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про проведення 

інвентаризації земель прибудинкових територій 

багатоквартирних житлових будинків. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненській сільській раді. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення складений з метою надання дозволів 

на розробку землевпорядної документації під присадибними 

ділянками на території Підлипненської сільської ради з 

подальшою передачею землі в користування власникам 

житлових будинків. Даний проект рішення був розглянутий 

на засіданнях профільних депутатських комісій, зауважень 

та пропозицій з даного питання не надійшло, прошу даний 

проект підтримати і винести його на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення і просить 

підтримати в цілому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

У мене є пропозиція. Не Підлипненської сільської ради, а 

старостинського округу, тому що з 1 січня у нас вже не буде 

Підлипненської сільської ради. 

 Обговорення питання.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

На момент затвердження документації дана правка буде 

врахована.  



Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тобто Ви рахуєте, що не потрібно вносити зміни в даний 

проект рішення? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

В дозволи рахую не треба, тому що ділянка знаходиться в 

селі Підлипне на сьогоднішній день. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Є ще зауваження, пропозиції? 

Прошу голосувати в цілому даний проект рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненській сільській раді. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по Підлипненській сільській раді. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

землевпорядна документація під індивідуальними 

житловими будинками та передається в користування 

мешканцям села Підлипне. Даний проект рішення був 

розглянутий на засіданнях профільних депутатських комісій, 

зауважень та пропозицій з даного питання не надійшло, 

прошу даний проект підтримати і винести його на 

голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення і просить 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по 

Підлипненській сільській раді. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про скасування рішення виконкому «Про приватизацію землі» по 



Підлипненській сільській раді. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення, пунктом даного проекту 

проводиться подвійний перехід права спадщини на 

приватизовану земельну ділянку. Даний проект рішення був 

розглянутий на засіданнях профільних депутатських комісій, 

зауважень та пропозицій з даного питання не надійшло, 

прошу даний проект підтримати і винести його на 

голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення і пропонує 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування рішення 

виконкому «Про приватизацію землі» по 

Підлипненській сільській раді. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 28.02.2019 (7 

скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп нерухомого майна». 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення вносяться зміни у попередній 

проект рішення в частині виготовлення землевпорядної 

документації, вноситься кадастровий номер і площа 

земельної ділянки. Обговорювався проект рішення на 

засіданні профільної комісії, зауважень не було, проект 

рішення, необхідний для міста, прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

зауважень не надходило, прошу підтримати. 



Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін в 

рішення Конотопської міської ради від 28.02.2019 (7 

скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на передачу у 

державну власність Міністерства оборони України з 

комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп нерухомого майна». 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до рішення міської ради від 19.06.2019 (7 скликання, 38 

сесія) «Про прийняття квартири до комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп». 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення вносяться зміни в частині надання 

повноважень підписання акту приймання-передачі. Проект 

обговорювався на засіданні профільних депутатських 

комісій, зауважень не було, прошу підтримати.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався депутатською комісією, 

зауважень не надходило, прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 19.06.2019 (7 скликання, 38 

сесія) «Про прийняття квартири до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп». 
(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 01.03.2018 (7 

скликання, 25 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп колишнього військового майна». 

Сахно  

Олександр 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 



Олександрович 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення також підготовлений у зв’язку з 

виготовленням землевпорядною документацією із 

зазначенням кадастрового номера у рішенні сесії. 

Обговорювався на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

зауважень не надходило, прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін в 

рішення Конотопської міської ради від 01.03.2018 (7 

скликання, 25 сесія) «Про надання згоди на передачу у 

державну власність Міністерства оборони України з 

комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп колишнього військового майна». 
(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про надання матеріальної допомоги. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії надруковане рішення на загальну суму 

52672 грн. Але у зв’язку із зверненнями громадян та заявами 

депутатів, на сьогодні сума збільшена на 9000 грн. Прошу 

підтримати рішення з урахуванням заяв, які надійшли на 

сьогоднішній день. Проект рішення обговорювався на 

засіданні профільної комісії, зауважень не було, прошу 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія розглядала дане питання, просимо підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 



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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Слово має Павлюченко Григорій Павлович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

В даному випадку ми приймаємо зміни до програми, які ми 

потім будемо вносити і в бюджет. Ми приймаємо зміни в тій 

частині, що ми узгодили - це прибирання території, 

сміттєзвалища і квітники. 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Я б ще хотів загострити увагу на тому, що нам необхідно 

зараз на експертизу проекту, який важливий для всього 

міста, по ТПВ - це 200 тис.грн. Він є в програмі. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ми розуміємо Вас, але ми узгодили ті питання за які ми 

голосуємо. 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Добре. Проект рішення розглядався на профільній комісії та 

був узгоджений бюджетною комісією в частині 100 тис.грн. 

для спилювання дерев на території міста, 180 тис.грн. для 

надання послуг із прибирання та догляду за квітниками, 200 

тис.грн. для вивезення сміття. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Дане питання розглядалося в робочій групі, на профільній 

комісії сьогодні вранці, зауважень не надходило, прошу 

підтримати. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Програма затверджена на 2019 рік. Скільки коштів на 

сьогодні по цій програмі освоєно, скільки не освоєно? 

Павлюченко 

Григорій Павлович  

Я не готував повністю інформацію.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ви по питанню чи по програмі? Ми просто вносимо зміни до 

програми. 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Якщо не готові, то підготуйтесь і скажете мені. 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Добре. 

Тягній  Я прошу депутатів звернути увагу на те, про що говорить 



Сергій Миколайович Григорій Павлович, по смітнику і якщо це необхідно 

сьогодні, то все таки прийняти це рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я підтримую те, що сказав Сергій Миколайович, але у мене 

питання до управління ЖКГ. Де вони були вчора і 

позавчора, чому це нагальне питання не було доведено до 

робочої групи? 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Давайте не будемо заходити в конфлікти. Але я тільки 

додам, що без цих 200 тис.грн. ми не зможемо провести 

експертизу... Я хочу щоб всі зрозуміли, що не маючи 

експертизи по полігону, ми не можемо зараз надати у 

встановлений в Законом термін заявку на отримання коштів 

з екологічного фонду Мінекології. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Добре. Ми поставимо це питання на голосування. Надійшла 

пропозиція - до узгодженого протоколу який був, додати 200 

тис.грн. на полігон і відповідно зміни до бюджету. 

 Обговорення питання в залі серед депутатів. Виступали 

Пащенко І.О., Кошевецька В.П. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тобто. Ми приймаємо зміни до програми, ви зрозуміли 

чому, плюс 200 тис.грн. Це щоб ви розуміли. Є ще 

пропозиції? 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Хотілося б почути ще одне питання щодо дофінансування 

будівництва світлофорного об’єкту по вулиці 

Успенсько-Троїцькій біля будинку №76. Там у нас 

проблемна ділянка. Що по світлофору? Там 180 тис.грн. 

дофінансувати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Так, ми світлофор також обговорювали на комісії. Ми 

сказали, що включимо туди 180 тис.грн. Тобто ви розумієте, 

що в програму і світлофор включаємо також. Так? Потрібно 

це робити?  

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Потрібно. 

 Обговорення питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Добре. Давайте два світлофори. 180 тис.грн. на 

Успенсько-Троїцьку і 60 тис.грн. 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

60 тис.грн. на поточний ремонт світлофорного об’єкту по 

проспекту Миру.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Більше немає доповнень? Немає. Тобто ми доповнюємо: 

полігон - 200 тис.грн., світловор по вул.Усп.-Троїцькій - 180 

тис.грн. і світлофор по проспекту Миру - 60 тис.грн. 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Надійшло три правки. Перша, полігон - 200 тис.грн. Друга, 

світлофор по вул.Усп.-Троїцькій - 180 тис.грн. і світлофор по 

проспекту Миру - 60 тис.грн. 

Голосуємо за всі пакетом? Так. Є ще зауваження?  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Пропозиція три правки разом і пункт 5.3. пояснювальної 

записки буде викладений в такій редакції: "Управлінню ЖКГ  

зменшити планове призначення в сумі 920 тис.грн. з об’єкту 

реконструкції котельні та збільшити видатки на КПК 

"Організація благоустрою" для оплати послуг - гілки 100 

тис.грн., покіс трави 180 тис.грн., вивезення сміття 200 

тис.грн., експертиза полігону твердих побутових відходів 

200 тис.грн.". І світлофори йдуть по додатку 6 бюджету. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тарас Павлович. Ми  приймаємо зміни в програму, поки що 

ми нічого не касаємось, ми зміни добавляємо в ці суми. 

Хто за правку, щоб добавити ті три суми, які я озвучив, 

прошу проголосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені головуючим. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з 

урахуванням поправки, яку ми прийняли, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору 

міської ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Рішення про внесення змін в частині прийняття трансфертів 

розглядалося на постійній профільній комісії, але крім цього, 

у зв’язку з тим, що закладам охорони здоров’я необхідно 

увійти у реформу з 1 квітня, необхідно до цього часу 

придбати комп’ютерне обладнання та ряд медичного 

обладнання, яке відповідно до вимог повинне бути у закладі 

для того, щоб заклад підписав з національною службою 



здоров’я договір на відшкодування коштів. Тому просимо 

розглянути також перерозподіл коштів по ЦРЛ внаслідок 

економії по оплаті теплопостачання в сумі 1 млн. 300 

тис.грн. Це придбання комп’ютерного обладнання для 

стаціонарних відділень на загальну суму 200 тис.грн., на 

придбання комплектуючих для комп’ютерного обладнання в 

сумі 200 тис.грн., також це приліжкові монітори на суму 200 

тис.грн. та дефібрилятори, рентгеноплівка, лабораторні 

реагенти, медикаменти, перев’язувальні матеріали. По 

міській лікарні теж стоїть проблемне питання - це 

забезпечення комп’ютерною технікою. Тому частину 

залишку медичної субвенції в сумі 511500 грн. спрямувати 

на придбання медикаментів, медичного та комп’ютерного 

обладнання, проведення поточного ремонту холу дорослої 

поліклініки. Внаслідок економії коштів на енергоносії 

перерозподілити кошти в сумі 1 млн. 347 тис. 700 грн. на 

придбання ряду медичного обладнання. Я наголошую, що це 

обладнання відповідно до мінімального переліку вимог 

повинен мати заклад, щоб підписати договір з національною 

службою здоров’я. Якщо ми не придбаємо це обладнання 

лікарням, то заклад не зможе виконувати ряд послуг за які 

він отримує відшкодування після підписання договору з 

національною службою здоров’я. Тому це надважливо, щоб 

наші заклади увійшли в реформу. Чому саме сьогодні? Тому 

що якщо пізніше, то заклад не встигне освоїти ці кошти. 

Якщо ми приймемо це рішення сьогодні, то вони встигнуть 

придбати це обладнання до кінця року, укласти договори і 

так далі. Тому просимо розглянути дане рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Вчора засідала робоча група, були присутні фахівці з лікарні, 

розпорядники коштів. Ми задавали їм всі питання і в плані 

економії цих коштів. Відповідь, яку ми почули на це питання 

- нам сказали, що сума економії переноситься на наступний 

рік, а їм потрібний переносний апарат для чогось за 1 млн. 

300 тис.грн.  

Шульга  

Жанна Олегівна 

Ні. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Так як тендер в цьому році провести неможливо, прийнято 

рішення не виносити і не включати в програму це питання. 

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Дивіться. По апарату ні. Але є комп'ютерне обладнання, яке 

повинно бути інстальовано до нового року. Без цього 

комп'ютерного обладнання не можемо обладнати робочі 

місця і відповідно надати заявку... 



Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Вони не зможуть купити в цьому році цей прибор, вони не 

куплять його. 

 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Мова йде не тільки про обладнання. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Вчора було одне пояснення, сьогодні інше. Як воно 

помінялося, скажіть будь ласка? 

 

Шульга  

Жанна Олегівна 

І ряд іншого необхідного обладнання, яке має бути в закладі. 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Олександр Олександрович! У нас є протокол засідання 

робочої групи, давайте йти по ньому. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У мене теж є пропозиція. Це не останнє засідання, яке ми 

проводимо, ми повернемося до цього питання. 

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Хай скаже головний лікар. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Будь ласка.  

Надав слово Згоннику В.П. (головний лікар ЦРЛ). 

Згонник 

Василь Петрович 

За рентген апарат мови з мого боку не йшлося. У нас є 

економія коштів на 1300000 грн. по теплу, яку ми хотіли б 

перенести на комп’ютерне обладнання - 400 тис.грн., 

рентген плівка на 100 тис.грн., медикаменти на 200 тис.грн., 

перев’язувальні матеріали, вата, шприци, системи для 

крапельниць - 200 тис.грн. і обладнання, яке нам необхідне 

на вторинну ланку для входу в реформу - це 200 тис.грн. Ми 

це розбили на 200 тис.грн. по статтям, щоб уникнути 

тендеру, ми тендер вже не встигаємо в цьому році.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тобто Ваша пропозиція - той залишок куди-небудь 

використати, але тільки не на той прибор, який вам 

потрібний.  

Згонник 

Василь Петрович 

За прибор мови з мого боку не йшлося.  

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Вчора Ви по іншому казали, чи щось я не правильно 

зрозумів? 

 

Згонник 

Василь Петрович 

В цьому році тендер ми провести не зможемо, тому ми 

розбили ці кошти так. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Я хочу сказати, що у нас є аудит по лікарням. Нажаль, я 

просила депутатів, щоб зібралися, щоб я розповіла, щоб 

лікарі розповіли, але не відбулося зустрічі, тому ніхто не 

знає. У нас є аудит і там чітко прописано, що у нас є, чого 



немає, чому ми відповідаємо, чому не відповідаємо. Я прошу 

все-таки зараз проголосувати. Перший квартал у нас взагалі 

не буде ніяких матеріалів, у нас не буде ліків. Справа в тому, 

що почнуть відшкодовувати все це після того, як вони 

будуть надані і їх потрібно хоч якось мінімально 

забезпечити для початку роботи. Я теж прошу 

проголосувати, це невеликі кошти.   

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я зрозумів Вас. У нас є рішення за основу, яке ми узгодили в 

робочій групі і є доповнення, які рекомендують. 

 Обговорення питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Вчора на засіданні робочої групи ми розглядали питання 

розподілу 1300000 грн., які ми, зі слів фахівців, направляємо 

на придбання комп’ютерного обладнання - 200 тис.грн., 

комп’ютерної техніки - 200 тис.грн., обладнання на 

приліжкові монітори та дефібрилятори - 200 тис.грн., 

рентген плівка - 100 тис.грн., лабораторні реагенти - 200 

тис.грн., медикаменти - 200 тис.грн., перев’язувальні 

матеріали і вата - 200 тис.грн. Це ця сума, яка вчора була 

узгоджена чи не узгоджена? 

 Обговорення питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Ні, трішки було не так. Ми вчора узгодили - ми 

розподіляємо субвенцію з районів 511,5 тис.грн., 

медикаменти - 188 тис.грн., 199 тис.грн. - це поточний 

ремонт. Це те, що вчора узгоджено було. 

Згонник 

Василь Петрович 

Це міська лікарня. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ми іншого вчора тоді зовсім не розглядали. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я пропоную по даному питанню піти слідкуючим шляхом: 

поставити дане питання за основу з питання самої субвенції, 

а далі по кожній лікарні щодо перерозподілу економії 

проголосувати, як правка окремо. І проговорити зараз, у нас 

є вже додаткова потреба, є проект рішення по цій економії і 

цю економію, якщо є воля депутатів, то тоді будь ласка 

давайте перерозподілимо. Але зі свого боку хочу все ж таки 

зазначити, що ця економія вже відбулася, на 2019 рік дві 

лікарні вже забезпечені і коштами за тепло. Ці кошти вже на 

попередні періоди оплатити за 2020 рік неможливо по 

Закону, тобто вони або перейдуть, або лікарнею будуть 

освоєні. Я пропоную, що якщо є кошти за рахунок економії у 

лікарні, є потреба на медикаменти, на рентген плівку, на 



лабораторні реагенти, на перев’язувальні матеріали і так 

далі, якщо ці потреби є і головний лікар про це говорить, то 

давайте обговорювати і приймати рішення, щоб вони могли 

купити і далі працювати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Тут питання не в тому, що потрібно, що не потрібно. Всі 

депутати підтримують і центральну районну лікарню і 

міську лікарню, і це дійсно потрібно. Але у нас було 

засідання робочої групи, де чітко визначено те, що ми 

сьогодні голосуємо. Якщо ми зараз підемо по тому шляху, 

що зараз за основу, а потім правки, то тих хто не проголосує, 

із-за того, що вчора узгоджено було це питання в такій 

редакції, будуть ворогами лікарні? Чи як? Це не правильно. 

На наступному пленарному засіданні ми все це розглянемо і 

проголосуємо за те, що дійсно потрібно. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Товариство! Я пішов на цей компроміс задля того, щоб 

вирішити питання, які архіважливі для нашого міста. Зараз 

чітко сказала Любов Іванівна Дубовик, зараз чітко сказали 

головні лікарі, що не все повністю, не все медичне 

обладнання, а тільки те, яке дійсно потрібно. Вчора, якщо б я 

був на цій комісії, на погоджувальній, я навмисно туди не 

пішов, щоб не створити якогось конфлікту із-за моєї 

присутності, щоб його не було, я навмисно не втручався. То 

зараз дійсно, коли сьогодні зранку поспілкувався з 

головними лікарями про цю ситуацію, поспілкувався з 

Любов Іванівною, вона сказала своє слово, це дійсно 

потрібно зробити до нового року. Коли у нас буде наступне 

засідання одному Богу відомо. Чи знайдемо ми якусь спільну 

мову чи ні, хто виграє суд, кого заарештують, не 

заарештують. Давайте зараз, щоб зняти цю напругу в 

суспільстві, щоб не стояло питання по лікарням. Хто буде 

проти того, щоб купити ті 5 комп'ютерів, чи 10 комп'ютерів? 

Хтось з депутатів є хто проти цього? Немає. Давайте 

доповнимо, як це в попередньому рішенні робили. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ми Вас почули. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я хотів би наголосити на одному питанню. Перш за все - це 

економія по теплу по лікарням і по бюджетним закладам. Це 

недопрацювання певних відділів і управлінь, де тариф по 

бюджетним установам, як робиться в інших містах, не 

зробили. Це перше. І ми кажемо про цю економію? Це ми 

недоплатили гроші за надання послуг підприємству 

"Теплогарант". Тепер нам підкидують питання про те, що 



потрібно дати овердрафт через банк і все інше, і принесли 

вже суму 4 млн.грн. Тому виникає питання, дійсно, на 

сьогодні, по КП "Теплогарант" є проблеми - заробітна плата 

1 млн.грн., це борги, за які накладений арешт, 1 млн. 300 

тис.грн. і 1 млн. 600 тис.грн. потрібно заплатити за 

електроенергію. Так ми банкротимо підприємство 

"Теплогарант", яке знову буде збитковим і знову будемо 

шукати гроші. Чому я про це кажу? Якщо ми домовлялися, 

то давайте домовимося про те, що ми виконаємо, потім 

зберемося, з урахуванням тих зауважень побачимо скільки 

коштів і будемо приймати нормальне рішення. Ніхто не 

проти, щоб допомогти лікарні і КП "Теплогарант", але у 

лікарні закрита заробітна плата, тому давайте закриємо її і у 

КП "Теплогарант", в освіті, в інших галузях, а потім будемо 

розбиратися.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Іван Миколайович! З усією повагою, але хочу сказати, що 

Ви трішки не володієте ситуацією по економії коштів. 

Справа в тому, що левова частка економії коштів це не за 

рахунок не доопрацювання когось, а це за рахунок Господа 

Бога, що він дав таку погоду теплу, що на два тижні пізніше 

пустили опалення і за рахунок цього і виникла економія, а не 

за рахунок гри тарифів. Тому, будь ласка, я дуже прошу 

підтримайте і Теплогарант і лікарню. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Сьогодні ми найшли компроміс і йти цим шляхом. Друге. 

Питання лікарні дійсно архіважливе, але потрібно його 

розглядати не так - кудись потратити 1 млн. 300 тис.грн., а в 

комплексі розглядати всі питання лікарень, які виникають в 

другому кварталі 2020 року. Познайомитись з тим аудитом, 

який пройшов, визначитися, що там необхідно для того, щоб 

заключити саме договори і отримати ліцензії, а потім вже 

переходити до розподілу. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У мене питання до вас. Якщо ми це рішення приймемо через 

тиждень, через сім днів, вам буде час його реалізувати? 

 

Згонник 

Василь Петрович 

Можемо не встигнути. Є апаратура по 100 тис.грн.  

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Дайте слово Дубовик Л.І. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Дамо слово всім. Ви ж розумієте, що ми на етапі підготовки 

сесії обговорювали деякі питання і ви всі з ними знайомі. 

Приносити експромт не хотілося б в ці рішення. Зрозумійте 

правильно. Знайшли компроміс, давайте підемо далі. Краще 

ми через тиждень повернемося до цього питання і далі 



підемо цим шляхом. Артем Юрійович, все залежить від нас і 

від Вас. Я думаю, що ми знайдемо компроміс і через 

тиждень тут зібратися так само. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Я хочу сказати, щоб депутати знали, що наші лікарні не 

можуть надавати на сьогоднішній день всі послуги. І якщо 

зараз ми не купимо ті приліжкові монітори... тобто кошті ті 

архіважливі і купити це потрібно зараз. Нам не нададуть, не 

підпишуть з нами угоду щодо надання цих послуг, я вам 

кажу, що є аудит. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Вчора ми дали згоду на медичну субвенцію в сумі 511,5 

тис.грн., на придбання медикаментів 198 тис.грн., медичне 

комп’ютерне обладнання - 114 тис.грн. і проведення 

поточного ремонту холу дорослої поліклініки - 199 тис.грн. 

Так зробіть не хол, а купіть комп’ютери. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Це міська лікарня, а мова йде про ЦРЛ.  Олександр 

Олександрович! Поставити питання за основу, а потім кожну 

пропозицію депутатів поставити на голосування і все, і 

вийдемо з цієї конфліктної ситуації.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Артем Юрійович! Я не можу ставити питання те, яке не 

узгоджене. Зрозумійте правильно, ще раз кажу. Давайте тут 

конфлікт не створювати, повернемося до цього питання 

через тиждень. Я поставлю питання, яке ми вчора узгодили. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Хоча б комп'ютер.  

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Є пропозиція. Оскільки ми зараз затверджуємо програму, дві 

лікарні знаходяться в одній програмі. Замість поточного 

ремонту коридору записати в програму 199 тис.грн. на 

придбання комп'ютерів для центральної районної лікарні. 

Все, ми зняли це питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Давайте так зробимо. Ми вже довго обговорюємо, ми 

розуміємо, що це питання соціальне, ми розуміємо це. 

Зрозумійте всі присутні. Сесія проходить по питаннях, які 

ми за раніш узгодили, експромт у нас вже був трішки по 

ЖКГ, ми пішли на зустріч, але зрозумійте правильно ми 

вернемося до цього питання ще раз.  

Я ставлю на ваш розгляд питання, яке ми узгодили щодо 

511,5 тис.грн. з урахуванням зміни коридор на комп’ютери 

для ЦРЛ, прошу голосувати за основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 



2019 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Прошу проголосувати за поправку: 199 тис.грн. ми 

направляємо не на ремонт холу, а на придбання 

комп’ютерної техніки для ЦРЛ. Прошу голосувати за 

поправку. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена головуючим. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу проголосувати за проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 

2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

22.Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Я вибачаюсь, але перед тим, як Валентина Павлівна почне 

говорити, але так чи ні, не принципово. У нас є ще питання 

банно-прального комбінату, нажаль його вчора не піднімали, 

там 175 тис.грн. заборгованості по зарплаті… Погодитесь чи 

не погодитесь? Я не наполягаю. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Не будемо ставити. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Пояснювальна записка, яку ми вам роздали сформована на 

основі роботи робочої групи, яка вчора працювала. Крім 

того, ті зміни, які зараз обговорювалися у змінах до програм, 

тобто ми приймаємо субвенції з Кролевецького району, 

Буринського району, з Конотопського району, далі 

розподіляємо 511 тис.грн. з урахуванням тих змін, які 

проговорено в програмі, тобто 199 тис.грн. направляємо не 

міській лікарні, а ЦРЛ на комп’ютери, а інша сума 

залишається так, як запропоновано.  

Далі йде перерозподіл по відділу освіти, це деякий 

перерозподіл з капітальних на поточні видатки, які вчора на 

сесії обговорились і перерозподіл з об’єкту на об’єкт. Крім 

того перерозподіл коштів на виплату заробітної плати 

педагогічним працівникам дошкільних і позашкільних 



закладів - 1350000 грн. Далі теж тут перерозподіл - 6000 грн. 

"Сніжок", перерозподіл по новій Українській школі 107 

тис.грн., які були обговорені.  

Далі по відділу культури. Теж перерозподіл 130 тис.грн. на 

збільшення посадових окладів педагогічним працівникам. 

По ЖКГ. 480 тис.грн., додати 200 тис.грн., які ви 

обговорювали при обговоренні програми ЖКГ на 

коригування полігону і на 2 світлофори. Окремі об’єкти - це 

180 тис.грн. додатково на світлофор по вул. 

Успенсько-Троїцькій і 60 тис.грн. на проспект Миру.  

Крім того роздали матеріали, Артем Юрійович давав 

пропозицію по няням. Це не ввійшло в проект рішення. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Так. Товариство! Я Олександру Олександровичу сьогодні 

говорив, коли ми зустрічалися, що вчора, коли 

пропрацьовували все, у мене немає ніяких заперечень, 

нічого, просто не озвучили сам формат стосовно дошкільних 

навчальних закладів. Тобто там 10% є, правильно озвучено 

про те, що там постановою кабміну у нас є 10%, але 280 

тис.грн., це 80 тис.грн. на нянь, 10% підняття заробітної 

плати з цього місяця і 200 тис.грн. - це те, що їм 50% не 

доплатили відпускних. 280 тис.грн. Це те, що ми з вами з 

початку проговорювали, просто не було прописано воно. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ольга Віталіївна, будь ласка. 

 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

Дозвольте уточнення. 50% оздоровчих до відпустки?  

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Так. 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

Тільки дошкіллю? А школи? А позашкілля? Сума тоді інша 

буде Артем Юрійович! 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Дивіться. До мене зверталися працівники дошкільних 

навчальних закладів. Про позашкілля і про решта, Ви до 

мене не зверталися з цього приводу і питання були в форматі 

цієї групи тільки по дитячим садочкам. Якщо б Ви до мене 

звернулися раніше, я б озвучив і те питання. А так я прошу 

тільки поки що надати (дошкіллю), а решта якщо, то потім на 

наступну сесію. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ольга Віталіївна! Яка там сума йде? 

 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

Відділ освіти не прораховував. 



Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Якщо в комплексі все це зробити? 

 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

Ми не прораховували цю суму, мови про неї вчора не було і 

давайте врахуємо те, що буде конфлікт тоді. Садочкам 

даємо, школам не даємо. Як так? А культура? 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

А решті  можемо додати на наступній сесії. Просто це те, 

що я Вам говорив, коли ми з Вами зустрічались 

(звертається до Сахна О.О.). 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

Мова не про 10%. Мова про 50% оздоровчих технічному 

персоналу. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

10% до підняття зарплат. 

 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

Вони в 1 млн. 350 тис.грн. 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Одну хвилиночку. Ми домовилися, компроміс в тому, що ми 

ніхто не краще, ніхто не гірше. При плануванні бюджету 

2019 року всім депутатським корпусом було прийнято 

рішення про 50% допомоги при виході у відпустку 

абсолютно всім працівникам всіх галузей. Що ми зараз 

робимо? У нас виходить так, що ми зараз добавимо кошти 

дошкільникам, є такі самі медичні працівники, є такі самі 

працівники в культурі, тобто це питання, якщо є можливості 

бюджету 2019 року і є таке перевиконання плану дохідної 

частини бюджету, то тоді сідає депутатський корпус і 

приймає рішення по всім галузям. А вигладжувати тільки 

одних чи інших, то це не є соціальна справедливість. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я думаю також, що це не правильно. 

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Я з Вами згоден, але питання в тому, що у нас домовленості 

були? Були. Я за це просив? Просив.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Артем Юрійович! Ні, Ви тільки озвучили. Домовленості 

були тільки по вчорашнім питанням. Це сьогодні була Ваша 

пропозиція.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Я говорив і про нянь і вчора, і позавчора. Я Вас дуже прошу. 

Те, що зараз говорять по решті освітян, я підтримую обома 

руками теж, але зараз у нас прораховане вже є питання по 

няням в дитячих садочках, давайте їх зараз приймемо, а 

наступним, через тиждень, коли зберемося, приймемо і 

решту задля дотримання справедливості. Тому що це ми вже 

прорахували. Так само і по лікарням. 

Огрохін Шановний головуючий! Я хотів би нагадати Вам і всім 



Іван Миколайович 

 

присутнім. Ми домовлялися і включили людей, які виробили 

і напрацювали певні питання. Я хотів би, щоб 

дотримувалися питань, які піднімалися. А ті питання, які 

викликають у нас поки що непорозуміння, то не потрібно їх 

протягувати. Буде певний час, через тиждень зустрінемося і 

будемо приймати певні рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ви можете конкретизувати своє висловлення? Проти чого 

Ви проти? 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

 

Конкретно те питання, що Ви озвучили, ми не почули по 

освіті. Вона сказала (Кошевецька В.П.), що вчора на сесії по 

освіті, але вчора сесії не було і по освіті ми питання не 

розглядали. Тому, якщо узгоджувальна рада прийняла 

рішення по освіті, то озвучте їх, щоб ми зрозуміли за що ми 

голосуємо. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Іван Миколайович! Сьогодні, коли я озвучував ті пропозиції, 

які я отримав, ми звичайно до кінця це питання не вивчили, 

я так розумію. Ми тут бачимо конфлікт, який може в освіті 

виникти - одним платимо, іншим не платимо, одним даємо, 

іншим не даємо.  

Артем Юрійович, давайте перенесемо, до кінця питання не 

підготовлене, Ви самі бачите. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Дивіться. Для уникнення конфлікту зараз я не заперечую. 

Давайте на наступній сесії, коли я вже буду головувати ми 

вирішимо питання. Але просто на майбутнє, я хочу зараз 

наголосити Ользі Віталіївні Безпалій, що тримайте на 

контролі ці питання, тому що до мене ходять цілими 

потоками люди, працівники Вашої галузі, які кажуть, що то, 

чи то питання у нас не вирішується. Дякую. Все. Давайте 

голосувати. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Вибачаюсь. Давайте ми ще раз вникнемо в цю ситуацію... 

 

Бібик 

Віталій 

Володимирович 

Не треба. 

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Не треба. Я погодився. Тетяна Анатоліївна. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тетяна Анатоліївна! Присядьте! 

Слово Багрянцевій Олені Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Валентина Павлівна! Депутатські заяви враховані в цьому 

рішенні по закладам? Ми писали кілька місяців тому, 

виділяли депутатські кошти на певні галузі. Тут враховано? 



Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Депутатські заяви враховані тільки в частині матеріальної 

допомоги.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Будь ласка, врахуйте наші депутатські заяви, вони лежать 

вже півроку, люди сподіваються, на бібліотеку потрібні 

книжки, на галузь культури, на галузь освіти, ми всі писали 

заяви зі своїх депутатських фондів. Ці кошти потрібно 

врахувати також. Прошу внести цю поправку. Там не великі 

кошти. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ми засідали в робочій групі. Ви зараз експромтом піднімаєте 

питання, яке ми не розглядали, я думаю ми не правильно 

робимо. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Олександр Олександрович! Ставте дане питання на 

голосування за основу. Є правка депутата Багрянцевої, я 

наприклад її підтримую і розглянемо дану правку в частині 

депутатських коштів, тому що є такі депутати у яких за 

минулі роки не освоєні кошти, вони з року в рік переходять 

саме з таких питань. Тому, якщо розпорядники готові в 

межах КПК перекинуть, то які питання? 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Олена Багрянцева. Яка Ваша правка? 

 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Включити в це рішення депутатські заяви з депутатського 

фонду. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Яка сума? 

 Обговорення питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я прошу включити правку: з урахуванням депутатських заяв 

по депутатському фонду. По сумам коштів фінансове 

управління може доповісти, кожен депутат має свої суми і 

свої заяви. Наприклад у мене лежить 35 тис.грн. управлінню 

житлово-комунального фонду на встановлення дитячих 

майданчиків. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які ми зміни повинні вносити? 

Юрченко  Шановні депутати! Давайте ми проголосуємо за узгоджене 



Олександр 

Володимирович 

рішення, а потім всі ці питання розглянемо через тиждень. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ми всі підтримуємо те, що сказав Сергій Миколайович, але 

тут є питання в чому? Всі депутати писали заяви на різних 

розпорядників коштів і ми зараз не знаємо, де в якого 

розпорядника яка сума і більш того у нас всі програми були 

під фінанси. Тобто для того, щоб окремі кошти депутатські 

використовувати, потрібно буде вносити зміни в програми.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я зрозумів, але є пропозиція, ми повинні поставити її на 

голосування.  

Я ставлю пропозицію Тягнія С.М. на голосування, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 2, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Тягнієм С.М. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

23.Про присвоєння звання "Почесний громадянин Конотопа". 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Відповідно до рішення міської ради від 29.07.2015 року "Про 

відзнаки Конотопської міської ради" міська рада вирішила: 

Присвоїти почесне звання "Почесний громадянин Конотопа" 

посмертно Волонтирцю Дмитру, молодшому сержанту, 

начальнику секції розвідки першого батальйону полку 

"Азов". 

Є зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про присвоєння звання 

"Почесний громадянин Конотопа". 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про надання згоди КП "Теплогарант" на отримання відновлювальної 

кредитної лінії та передачу майна під заставу. 

Андрійчук 

Костянтин 

Миколайович 

Підприємству "Теплогарант" критично не вистачає обігових 

коштів для своєї діяльності. На цей час не виплачений аванс 

і немає можливості заплатити передоплату за 

електроенергію. Тому ми звертаємось до вас підтримати 

проект рішення по наданню згоди на відновлювальну 

кредитну лінію.  



Огрохін  

Іван Миколайович 

Скільки на рахунку було коштів, куди їх витратили і яка на 

сьогодні заборгованість по цифрам? Майно проходило якусь 

експертизу? Де воно і що як? 

Андрійчук 

Костянтин 

Миколайович  

Коли я прийшов на підприємство, на рахунках було близько 

800 тис.грн. Це були бюджетні кошти, які надані в уставний 

фонд. З поточних коштів було десь 50 тис.грн. Всі кошти, які 

поступали на підприємство я направляв на заробітну плату і 

на якість поточні питання. Якщо цікавить в режимі 

реального часу, то я можу підготовити інформацію за ці два 

з половиною місяці з повним звітом за кожну копійку. 

Більше того, любі платежі та договори узгоджуються з 

виконкомом і надається дозвіл на кожний платіж. Це легко 

перевірити по кожній витраченій копійці. Сьогодні не 

виплачений аванс і сьогодні заборгованість за 

електроенергію складає 1 млн. 600 тис.грн. Я виплачу 

заробітну плату і виплачу електроенергію. Тим паче 

відповідно до умов договору там йде передоплата по 

електроенергії. Арештований рахунок за несвоєчасну оплату 

за газ в 2016 та 2017 роках, сума 1200000 грн. Зараз ця сума 

вже знята і сьогодні-завтра рахунок буде розблокований. 

Сьогодні ці кошти будуть перераховані і рахунок буде 

розблокований. Цей судовий процес тривав 7 чи 8 місяців. 

Заборгованість за газ порядком 55 млн.грн. на сьогоднішній 

день.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Це з урахуванням того, що ви почали опалювальний сезон, 

але коштів ще не отримали. Так? 

Андрійчук 

Костянтин 

Миколайович  

Так. Виходить, що жовтень місяць був зовсім коротким, 

всього 4-5 днів опалювального сезону. Ми натопили всього 

на 2 млн.грн., виставили послуги, а виходить, що 

передоплату потрібно зробити тільки по електроенергії 

1200000 - 1300000 грн., а також за жовтень. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Олександр Олександрович! Є така пропозиція. По КП 

"Теплогарант", ми постійно йому допомагаємо, ми в 

принципі підтримуємо рішення про овердрафт, але все рівно 

не зрозуміло, ми знаємо, що там залишок по електроенергії 

за жовтень, авансові платежі до 10-20 листопада в сумі 

1100000 грн. На скільки я зрозумів, ви направили листа в 

Сумиобленерго і Сумиенеро для того, щоб вам цей термін 

був продовжений на деякий час. Але з урахуванням того, 

щоб у нас підприємство "Теплогарант" чи місто не було в 

заручниках, в тому числі і у комунального підприємства, у 

мене є пропозиція додати в проект рішення пункт 4: "Кошти 

відновлювальної кредитної лінії КП "Теплогарант" може 



витрачати, використовувати виключно на оплату 

електроенергії та на виплату заробітної плати".  

Андрійчук 

Костянтин 

Миколайович  

Повністю згоден. 

 Обговорення питання.  

З поправкою Омельченка Т.П. погодились. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я хотів би нагадати ще один момент. Коли в минулому році 

у нас була така ситуація, то ми надавали кошти з міської 

ради і повернення до кінця року. Я пропоную цей же 

варіант, конкретно цільово виділити кошти ті що є на 

рахунку міської ради на електроенергію 1600000 і 1000000 

грн. на заробітну плату. І по поверненню, щоб розібратися. 

Тому що тут виникає питання - перш за все сума 4000000 

грн., це багато, оціночної вартості на майно немає, а ті всі 

зекономлені кошти, які є у нас, вони допоможуть нашому 

підприємству і головне, що відсотки по кредитній лінії вони 

теж впадуть на збитки підприємства, а гроші в міської ради 

для вирішення цього питання є. Тому повернутися на 

наступному пленарному засіданні і до кінця року закрити 

питання без збитків через ці проблеми. 

Клименко  

Іван Григорович 

Я вважаю, що коли є можливість, то їм потрібно дозволити 

кредитну лінію, а на наступному засіданні виділити кошти з 

міської ради. 

 Обговорення питання щодо овердрафту.  

Виступали: Семеніхін А.Ю., Андрійчук К.М., Сахно О.О. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Запропонував прийняти рішення за основу, а потім 

проголосувати поправку Омельченка Т.П., а через тиждень 

повернутися до цього питання і розглянути пропозицію 

Огрохіна І.М. 

 Обговорення питання щодо шляхів допомоги КП 

"Теплогарант". 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я пропоную повернутися до розгляду бюджету і сьогодні 

брати не овердрафт, а надати фінансову допомогу і на 

покриття штрафів, і на покриття боргів, і на зарплату із 

наших зекономлених коштів. У мене інше питання. Чому ми 

допускаємо платити пеню? Чому ми допускаємо платити 

якість відсотки? Чому ми до цього доводимо, у нас, що 

багато коштів? У нас 55 млн.грн. боргу тільки за газ. Як ми 

будемо з ними розраховуватися? А ми допускаємо собі ще 

пеню і штрафи. І сидіти тут будемо стільки, скільки треба, 

щоб в штрафи не влазити. 

Семеніхін Товариство! Я дуже прошу зараз збавити градус емоцій. 



Артем Юрійович 

 

Зараз у нас тут є працівники КП "Теплогарант", вони звідси 

нікого не випустять поки не проголосується їхнє питання. 

По друге, якщо мова йде про матеріальну допомогу, про яку 

говорить Іван Миколайович чи ще хтось, то це може 

говорити людина не компетентна, тому що цю матеріальну 

допомогу до кінця року підприємство повинно повернути. З 

чого він її поверне? Якщо ми зараз даємо матеріальну 

допомогу, ніхто не заважає зараз дати і матеріальну 

допомогу, щоб менше відсотків було по кредиту і 

паралельно кредитну лінію, тому що зараз ми маємо місяць 

до нового року. До нового року підприємство має повернути 

цю матеріальну допомогу. Якщо воно не повертає, то воно 

відповідно має заплатити 18% податку. Він йде як податок 

на прибуток, він йде не тільки в наш бюджет, а йде в 

державний і так далі. Тобто, грубо кажучи, ми даємо 2 

млн.грн., то 180 і 180 тисяч ми маємо заплатити податів з 

цього, просто віддати, поділитися з державою. Тому 

найкращий варіант - це зараз прийняти рішення по 

овердрафту, щоб в цей міжроковий інтервал, тобто 

грудень-січень, підприємство не зупинилося на новий рік. 

Розумієте? І паралельно дати матеріальну допомогу, щоб те, 

що вони зараз зможуть, щоб зекономити відсотки по 

овердрафту. Це єдиний правильний вихід. Вибачте, 

фінансова допомога, а не матеріальна допомога. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Кредити - це проценти, а фінансова допомога - це без 

відсотків.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Так, але ж фінансова допомога має бути повернена 

засновнику, тому хто дав, до кінця року, інакше... Розумієте? 

Доведеться заплатити податки майже 400 тис.грн. Це явно 

більше ніж відсотки. Тобто, хай вони користуються зараз 

матеріальною допомогою, але і паралельно мають 

можливість взяти і овердрафт.  

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

А Ви знаєте, що зараз є зміни до законодавства, що керівник 

підприємства, бачачи від’ємні значення результатів роботи і 

банкротства, повинен зупинити роботу підприємства. Ви в 

курсі цього? Це прийняли такий Закон. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Олександр Олександрович! Після того, що я тут почув, я 

знімаю свою пропозицію щодо овердрафту і повністю 

підтримую Інну Олексіївну Пащенко в частині того, щоб 

сьогодні з об’єкту реконструкції котельні по Клубній зняти 

2,5 млн.грн., внести зміни в бюджет, надати поворотну 

фінансову допомогу підприємству для негайної виплати 



заробітної плати і погашенню боргів за електроенергію, 

провести за тиждень з депутатським корпусом повний аудит 

підприємства, бо є підозра про штучне створення проблем і 

повернутися далі на наступному пленарному засіданні для 

виділення, якщо це буде потрібно, додаткової фінансової 

допомоги. 

 Обговорення питання. 

Сахно О.О. надав слово Кошевецькій В.П. для пояснення 

ситуації. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Якщо надавати позику з міського бюджету, то її дійсно 

потрібно повернути протягом бюджетного року, тобто до 

25-31 грудня.  Минулого разу ми надавали позику, але і 

надавали далі внесок у статутний фонд для того, щоб 

допомогти повернути.  Зараз, якщо ви вирішуєте розглядати 

питання таким чином, то це треба так. Само підприємство 

воно не буде спроможне погасити, так як йдуть відрахування 

за газ і так далі. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Якщо не повернемо, то яка стаття Закону каже які будуть 

санкції? 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Стягнення із підприємства, так як податковий борг. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Який податковий борг? Де це написано? 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Є порядок стягнення такої заборгованості. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ви можете статтю Закону мені сказати зараз? 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Зараз ні. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Такого немає насправді. Я такого не знаю взагалі. 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Ні. Подається в податкову для стягнення, якщо не буде 

повернуто. І процедура стягнення, як податкового боргу. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Добре. Надійшло дві пропозиції. Перша - прийняти за 

основу той проект рішення, який вам надано з поправками. 

Друга пропозиція - повернутися до розгляду порядку 

денного, щоб ми дали фінансову допомогу замість кредиту. 

На чому ми зупиняємось? Тобто ми виступаємо за ініціативу 

Інни Олексіївни Пащенко. Так? Так.  



Пащенко  

Інна Олексіївна 

Пропоную повернутися до розгляду порядку денного, до 

питання про зміни до бюджету на 2019 рік. Нам потрібно 

виділити там, де у нас реконструкція котельні, 2,5 млн.грн. 

передати як фінансову допомогу КП "Теплогарант" на 

електроенергію і заробітну плату. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Запропонував депутатам збільшити статутний капітал 

підприємства за рахунок цих коштів (2,5 млн.грн.). 

 Обговорення питання в залі. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Олександр Олександрович! Будь ласка, поставте на 

голосування по першому напрямку. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я поставлю, так воно не пройде.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я згодна, що КП "Теплогарант" ми повинні допомогти, 

послухала всі поправки і пропозиції. Кредитна лінія це не 

овердрафт і ми розуміємо, що це застава, майно, оцінка, але 

якщо не буде сесії, ми не надамо їм кредитну лінію. Що їм 

потім робити? Якщо ми надаємо їм допомогу, якщо ми 

надаємо допомогу не поворотну, то це в статутний капітал. 

Так я згодна, тут проблем немає. Але якщо поворотна, то це 

на 20 днів, немає сенсу. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

А це як ми зараз напишемо в проекті рішення, так воно і 

буде, може на рік дамо. 

 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Не можна по Закону. Є Закон, є Податковий Кодекс. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Знайдіть зараз статтю Закону і ми побачимо тоді. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Добре. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Я ставлю пропозицію Інни Пащенко повернутися до порядку 

денного і внести проект рішення про надання КП 

"Теплогарант" поворотної фінансової допомоги в термін, 

який ми зараз визначимо.  

Перше, голосуємо за те, щоб повернутися до зміни і 

доповнень до порядку денного, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду порядку 

денного. 

Сахно  Я ставлю на голосування проект рішення про надання 



Олександр 

Олександрович 

 

відновлювальної кредитної лінії, овердрафт КП 

"Теплогарант". Прошу проголосувати за це рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 3, Утрим. – 7. 

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

"Теплогарант" на отримання відновлювальної 

кредитної лінії та передачу майна під заставу. 

 Шум в залі. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Шановні, заспокойтесь будь ласка. Як альтернатива цьому 

рішенню пропонується наступний проект рішення: "Про 

надання КП "Теплогарант" поворотної фінансової допомоги" 

на суму 3 млн.грн. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я пропоную, щоб директор підприємства назвав точну суму.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Він просив 3,5 млн.грн. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Значить ми даємо 3,5 млн.грн. фінансової допомоги. 

 Обговорення питання в залі.  

Сахно О.О. надав слово Кошевецькій В.П., щоб пояснила 

звідки взяти ці кошти. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Якщо ми даємо поворотну фінансову допомогу, то ми 

повинні прийняти окреме рішення і потім внести зміни до 

рішення про бюджет, вирішити звідки заберем, наприклад 

ЖКГ пропонує з реконструкції котельні Деньяка, тут велика 

сума у них була, вони говорять, що вона буде не 

використана, тому пропонують із цього об’єкту. Це один 

шлях. Якщо ми вирішуємо питання надання безповоротної 

допомоги, то це внесок у статутний фонд. Тоді потрібно йти 

іншим шляхом. Треба вносити зміни у програму ЖКГ і 

переносити, і статут затверджувати.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Особисто моя позиція. Знаючи фінансові результати і 

результати роботи КП "Теплогарант", я б сьогодні розглянув 

питання збільшення статутного капіталу. А так як ви 

скажете, то так і буде. Зрозумійте, вони не повернуть ці 

кошти, ми бачимо, що там ситуація доволі плачевна. 

 Шум в залі. Обговорення питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Валентина Павлівна, скажіть, якщо ми доповнимо статутний 

фонд на цю суму, то чи можна з цієї суми платити заробітну 

плату? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Я не юрист, але ви до цього часу виділяли і ЖЕКам на 

електроенергію, і на ці цілі.  



Пащенко  

Інна Олексіївна 

Можна. Тоді краще давати в статути. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Запропонував депутатам зібратися на три хвилини в малій 

залі для обговорення даного питання.  

Оголосив перерву на три хвилини для консультацій. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

25.Включення до порядку денного питань "Про надання КП "Теплогарант" 

поворотної фінансової допомоги" та "Про внесення змін до міського бюджету 

міста Конотопа на 2019 рік". 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний двома питаннями: 

1.Про надання поворотної фінансової допомоги КП 

"Теплогарант" в розмірі 3 млн.грн.  

2.Внести зміни в бюджет в плані цього питання, а також 

депутатських коштів. Не проти цього доповнення? 

Голосуємо будь ласка. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питань " 

Про надання КП "Теплогарант" поворотної фінансової 

допомоги" та "Про внесення змін до міського бюджету 

міста Конотопа на 2019 рік". 

 

26.Про надання КП "Теплогарант" поворотної фінансової допомоги. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Рішенням передбачається 3 млн.грн. на оплату 

електроенергії, заробітної плати по КП "Теплогарант", це 

поворотна фінансова допомога, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання КП 

"Теплогарант" поворотної фінансової допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Повернення до розгляду питання "Про внесення змін до міського бюджету 

міста Конотопа на 2019 рік". 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу проголосувати за повернення до розгляду питання 

"Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 

2019 рік". 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питання "Про 

внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 

2019 рік". 

 

28.Про внесення змін до міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

Сахно  

Олександр 

До розгляду пропонується внести зміни в частині виділення 

фінансової допомоги, це проект рішення, який ми 



Олександрович проголосували, а також в плані використання депутатських 

коштів, які ще не використані.  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

По тих заявах, які вже надійшли і включені в проект 

рішення. Багато заяв надійшло і ми їх включили в 

перенесення до відповідної галузі. Тобто, ви голосуєте за 

включення цих перенесень. Це із тих 100 тис.грн., які були 

на початку року розглянуті, 30 тис.грн. на матеріальну 

допомогу і 70% на інші видатки. Але ж це ті суми, які не 

використані, бо хтось їх вже використав, а хтось не 

використав... 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Якщо питань немає, то прошу проголосувати за даний 

проект рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Шановні депутати! Рішення, які пропонувалися до розгляду 

розглянуті.                        

29.Проведення ІІ пленарного засідання 39 сесії 09.12.2019. 

 Обговорення питання щодо дати наступного пленарного 

засідання. Виступали: Семеніхін А.Ю., Сахно О.О., Огрохін 

І.М. 

Вирішили: поставити на голосування проведення ІІ 

пленарного засідання 09.12.2019 о 10.00, але при 

необхідності робоча група (8 депутатів) може змінити 

дату проведення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу голосувати за проведення ІІ пленарного засідання 9 

грудня, але при необхідності робоча група може змінити 

дату проведення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Проведення ІІ пленарного засідання 39 

сесії 09.12.2019 о 10.00. 

Хвилина мовчання. Вшанування пам’яті Дмитра Волонтирця. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

Головуючий на І-му пленарному  

засіданні 39 сесії міської ради    Олександр САХНО 

 
Голова редакційної комісії     Сергій ЗАВГОРОДНІЙ 


