
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

ІІ пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради 
 

 

від 28.12.2019, 15:30            м.Конотоп 

 

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

Присутні на сесії:   27 (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Перед початком сесії оголосив, що він та секретар міської 

ради йдуть на компроміс у проведенні сесії і попрохав 

депутатський корпус визначитися з головуючим. 

Бібик 

Віталій 

Володимирович 

 

Шановні колеги! Робоча група по підготовці до чергового 

пленарного засідання сьогодні зібралася і ухвалила рішення 

більшістю голосів про головування на засіданні сесії 

Конотопської міської ради Сахна Олександра 

Олександровича. Прошу Олександра Олександровича до 

роботи. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Добрий вечір шановні депутати! Шановні присутні! Хочу вам 

доповісти, що згідно протокольного рішення погоджувальної 

ради від сьогоднішнього числа щодо визначення формату 

проведення пленарного засідання 39 сесії Конотопської 

міської ради, головуючого та порядку денного пленарного 

засідання була створена робоча група у складі по одному 

представнику від кожної політичної сили, які за результатами 

місцевих виборів ввійшли до складу депутатського корпусу 

місцевої ради. До складу групи ввійшли: 

Тягній Сергій Миколайович, але сьогодні був присутній 

Марченко Юрій Миколайович, 

Пащенко Інна Олексіївна,  

Бібик Віталій Володимирович,  

Клименко Іван Григорович, 

Паламарчук Тамара Михайлівна, 

Євсейчик Сергій Леонідович, 

Могиленко Павло Арвітович, 

Завгородній Сергій Іванович. 



Комунікатором групи було визначено мене, Сахна 

Олександра Олександровича, між секретарем міської ради та 

міським головою.  

Шановні депутати! За результатами роботи робочої групи 

було визначено порядок денний. Я не буду вам його 

зачитувати, оргвідділ вам роздав порядок денний. Для 

розгляду на сесії визначено 24 питання. Також робочою 

групою було визначено обрати головуючим на 

сьогоднішньому засіданні міської ради 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 ІІ-го пленарного засідання 39 сесії до 

відомостей Єдиного державного реєстру фізичних та 

юридичних осіб. Відповідно до даної пропозиції 

підготовлений проект рішення, він вам розданий. Рішення 

"Про головуючого на пленарному засіданні 39 сесії".  

Щоб розпочати сесію, я прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Зареєстровано 26 депутатів. Сесія повноважна. Приступаємо 

до роботи. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного ІІ пленарного засідання  

39 сесії міської ради 7 скликання 

 

                        28 грудня 2019 року 
 

1. Про бюджет Конотопської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік 

2. Про затвердження міської програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2020 рік 

3. Про затвердження міської Програми запобігання соціальному сирітству на 

2020-2023 роки 

4. Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

5. Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

6. Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 



7. Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки та 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки 

8. Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 

рік та наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія) в частині 

Програми на 2020 рік 

10. Про затвердження містобудівної документації 

11. Про затвердження посадових окладів та про умови оплати праці міського 

голови 

12. Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради  

13. Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік 

14. Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2020 рік 

15. Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2020 рік 

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

улітку 2020 року» 

17. Про затвердження міської Програми «Про проведення конкурсу з 

визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік 

18. Про затвердження комплексної міської програми 

«Національно-патріотичного виховання» на 2020 рік 

19. Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2020 рік 

20. Про затвердження міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік» 

21. Про затвердження міської Програми виплати нагород спортсменам і 

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

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік 

22. Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2018-2021 роки 

23. Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2020 році 

24. Про продовження дії рішень про встановлення місцевих податків і зборів та 

застосування їх в 2020 році 

 

 



№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

0.1  Про головуючого на пленарному засіданні 39 сесії Конотопської міської 

ради 

0.2  Затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 39 сесії міської ради 

 1 
 Про бюджет Конотопської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік   

 2 
 Про затвердження міської програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель на 2020 рік   

 3 
 Про затвердження міської Програми запобігання соціальному сирітству на 

2020-2023 роки   

 4 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 5 
 Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки   

 6 
 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 7 

 Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки та 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки   

 8 

 Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік   

 9 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 

2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія) в 

частині Програми на 2020 рік   

 10  Про затвердження містобудівної документації   

 11 
 Про затвердження посадових окладів та про умови оплати праці міського 

голови   

 12 
 Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради   

 13 
 Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік   

 14 
 Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2020 рік   

 15 
 Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2020 рік   

 16 
 Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2020 року»   

 17 

 Про затвердження міської Програми «Про проведення конкурсу з 

визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для реалізації яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік   



 18 
 Про затвердження комплексної міської програми 

«Національно-патріотичного виховання» на 2020 рік   

 19  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2020 рік   

 20 

 Про затвердження міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік»   

 21 

 Про затвердження міської Програми виплати нагород спортсменам і 

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

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік   

 22 
 Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 

2018-2021 роки   

 23 
 Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2020 році   

 24 
 Про продовження дії рішень про встановлення місцевих податків і зборів та 

застосування їх в 2020 році   

 25  Про проведення наступного пленарного засідання   

 

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

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Вам проект рішення розданий. Я оголошую про конфлікт 

інтересів. Прошу проголосувати за дане рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про головуючого на 

пленарному засіданні 39 сесії Конотопської міської ради. 
(Прийняте рішення додається). 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Даний проект рішення не проходив розгляд в постійних 

комісіях, тому прошу членів регламентної комісії підійти до 

президії, я підпишу даний проект рішення.   

 Процедура підписання. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Прошу депутатів, які обрані до редакційної комісії 39 сесії 

зайняти свої місця - Гланц В.А., Завгородній С.І. 

0.2.Затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Переходимо до формування порядку денного. Як я вже сказав, 

робочою групою було затверджено і рекомендовано на 

розгляд сесії 24 питання. Даний порядок денний розданий 

вам, я прошу поставити його на голосування та затвердити. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного ІІ 

пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Переходимо до розгляду порядку денного. 



1.Про бюджет Конотопської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Проект рішення розроблений і був опублікований в 

установлені терміни, жителі міста мали можливість 

ознайомитися з ним і надати пропозиції. Крім того, даний 

проект рішення був розглянутий групою депутатів і 

бюджетною комісією. Протягом розгляду було запропоновано 

частину змін, які ми дооформили і зробили проект рішення зі 

змінами, які пропонувала бюджетна комісія. Дані зміни ми 

щойно вам роздали. Зміни стосувалися того, що зменшена 

частина сум, які йдуть на управління і направлено на галузь 

освіти, на соціальний захист і направлено на програму відділу 

у справах дітей. Ці зміни внесено у проект рішення. Крім того, 

внесено деякі зміни, які стосувалися субвенцій. Бюджетна 

комісія їх розглянула і ухвалила. Крім того, даний проект 

рішення виносився на розгляд виконавчого комітету, який 

щойно розглядав його в малій залі. Було в цілому одобрено 

при умові, що саме ці зміни, які подавались на розгляд 

виконавчого комітету, виносяться зараз на розгляд депутатів. 

Хочу звернути увагу, що у самій першій частині проекту 

рішення йде мова про те, що йде обмеження використання 

капітальних видатків до окремого розгляду депутатами і 

відповідного прийняття рішення. Тобто, капітальні видатки є 

в рішенні, але використання їх буде обмежено до розгляду на 

окремому засіданні ради. Я не буду говорити по кожній галузі, 

бюджетна комісія за участі депутатів всі напрямки і всі галузі 

розглянула. Прошу прийняти проект даного рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Є запитання? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Валентина Павлівна! У нас є проект бюджету Конотопської 

міської ради територіальної громади на 2020 рік в книжці. 

Потім, в результаті роботи розширеної бюджетної комісії, 

з’явилися зміни та доповнення до проекту рішення. Сьогодні 

нам надали новий проект рішення про бюджет Конотопської 

міської ради. Скажіть будь ласка, саме в цій новій редакції, він 

надрукований з урахуванням цих змін і більше нічого немає?  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Так. Саме з урахуванням тих змін, які опрацювала розширена 

бюджетна комісія. 

Тягній  Дякую. 



Сергій Миколайович 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Бюджетна комісія працювала в розширеному складі і просимо 

винести на розгляд сесії і підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Є доповнення, зауваження? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про бюджет Конотопської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 
(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про затвердження міської програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даною програмою пропонується передбачити кошти в розмірі 

291250 грн., з них 175250 грн. за рахунок коштів, що 

надходять в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

тобто ті кошти, які вже в нас є. З міського бюджету 

пропонуємо 116 тис.грн. - це 50 тис.грн. на підготовку 

документації із землеустрою на проведення земельних торгів 

у формі аукціону і 66 тис.грн. на підготовку експертних 

оцінок земельних ділянок. Даний проект рішення був 

обговорений на засіданні профільної земельної комісії, 

зауважень та пропозицій не було, на всі питання були надані 

відповіді, пропоную підтримати даний проект 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 і рекомендує 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Є зауваження? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

програми розвитку земельних відносин та охорони 



земель на 2020 рік. 
(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про затвердження міської Програми запобігання соціальному сирітству на 

2020-2023 роки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Дем'яненко Алла Олександрівна, начальник служби 

міської ради у справах дітей. 

Дем’яненко  

Алла Олександрівна 

Проект програми розглядався на профільній депутатській 

комісії, на бюджетній комісії, на спільних депутатських 

комісіях. Надійшли пропозиції стосовно збільшення 

фінансування програми на 15 тис.грн. Це стосується пункту 9 

"надання адресної допомоги сім'ям з дітьми, які опинилися у 

складних життєвих обставинах". Прошу підтримки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми запобігання соціальному сирітству на 

2020-2023 роки. 
(Прийняте рішення додається). 

 

4.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. 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Проект рішення розглядався на розширеному засіданні 

депутатських комісій, прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, просимо 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

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

голосувати. 



Олександрович 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, 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). 

 

5.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався на спільному засіданні депутатських 

комісій, але в проекті рішення були надруковані зміни на 2019 

рік, які вже втратили актуальність, тому прошу врахувати без 

змін на 2019 рік, а 2020 рік залишився без змін. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

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

програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Сахно Олександр 

Олександрович 

 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект рішення також розглядався на спільному засіданні 

депутатських комісій, без врахування 2019 року, які вже не 

актуальні. 2020 рік залишився на тому ж рівні, які 

розглядалися на спільній комісії. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 



Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

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

комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів 

їх сімей на 2019-2021 роки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект рішення розглядався на спільному засіданні 

депутатських комісій, зміни 2019 року втратили актуальність, 

2020 рік прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

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

комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки.  
(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 



Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався на спільному засіданні 

депутатських комісій, в профільній комісії, просимо 

підтримати проект даного рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

забезпечення медичним обслуговуванням населення 

комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я міста Конотоп на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія) в частині Програми на 

2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Дане рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії 

та на розширеному засіданні бюджетної комісії, пропоную 

його підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Комісія просить підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні 

роки» (7 скликання 32 сесія) в частині Програми на 2020 



рік. 
(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про затвердження містобудівної документації. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Романів Василь Олесьович, заступник начальника 

відділу містобудування та архітектури Конотопської міської 

ради. 

Романів  

Василь Олесьович 

Даний проект рішення був розглянутий на спільному засіданні 

депутатських комісій, прошу підтримати даний проект. 

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? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

містобудівної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про затвердження посадових окладів та про умови оплати праці міського 

голови. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення пройшов погодження на постійних та 

профільних комісіях, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Комісія розглядала зазначене питання, прохання його 

підтримати. 

 Обговорення питання щодо пункту 2 рішення. Виступали: 

Яременко Н.А., Кошевецька В.П. 

Вирішили проголосувати за надруковану в матеріалах сесії 

редакцію проекту рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

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

голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження посадових 

окладів та про умови оплати праці міського голови. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення пройшов погодження в постійних та 

профільних  комісіях, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії. 

Комісія в протоколі відзначила правку: міська рада вирішила 

підтримати зміни у повному обсязі в пункті 1 з усіма 

підпунктами, тобто всіх працівників Підлипненської сільської 

ради включити до складу штату і виключити пункт 2 цього 

рішення, у зв’язку з тим, що назва рішення не відповідає 

пункту 2.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Пункт 2 - затвердити з 01.01.2020 року структуру та 

чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради у 

кількості 228,5 шт.од. Попередньо вона була затверджена за 

виключенням цих 4 штатних одиниць, тобто на рівні 224,5 

шт.од. 

 Обговорення питання. Виступали: Бібик В.В., Сахно О.О., 

Яременко Н.А.  

Вирішили: підтримати правку профільної комісії - виключити 

пункт 2. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Наголосив на тому,що якщо вносяться зміни до структури і 

чисельності і збільшується кількість посадових ставок на 

кілька одиниць, то потрібно і затвердити всю суму. 

 Обговорення питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 



Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Голосуємо за правку, яку оголосив Бібик Віталій 

Володимирович - виключити з проекту рішення пункт 2. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 1, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити пункт 2. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу проголосувати в цілому за даний проект рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 
(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення проходив погодження в постійних та 

профільних депутатських комісіях. За пропозицією 

профільної комісії суму видатків по програмі привести у 

відповідність до показників затверджених в рішенні про 

міський бюджет на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Комісія розглядала зазначене питання, прохання підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

забезпечення організаційної діяльності на 2020 рік. 
(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення на 

2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 



Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення проходив погодження в постійних та 

профільних депутатських комісіях. Також за рекомендацією 

профільної комісії рекомендовано приведення програми до 

показників затверджених в рішенні про міський бюджет на 

2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Комісія розглядала зазначене питання, зауважень немає, 

прохання підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

підтримки органів самоорганізації населення на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Шинкаренко Олена Володимирівна, начальник 

відділу культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Проект рішення пройшов погодження на профільній комісії, 

прошу підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

організації та проведення фестивалів та святкових 

заходів в місті на 2020 рік. 
(Прийняте рішення додається). 

 

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

улітку 2020 року». 



Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Проект розглядався на профільній депутатській комісії, на 

спільному засіданні депутатських комісій, просимо 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2020 року». 
(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про затвердження міської Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Проект розглядався на профільній депутатській комісії, на 

спільному засіданні депутатських комісій, просимо 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського 



суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка» на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про затвердження комплексної міської програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Проект розглядався на профільній депутатській комісії, на 

спільному засіданні депутатських комісій, просимо 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

комплексної міської програми 

«Національно-патріотичного виховання» на 2020 рік. 
(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

 

Проект розглядався на профільній депутатській комісії, на 

спільному засіданні депутатських комісій, просимо 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 



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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Молодь» на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про затвердження міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік». 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Проект розглядався на профільній депутатській комісії, на 

спільному засіданні депутатських комісій, просимо 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік». 
(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про затвердження міської Програми виплати нагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Проект розглядався на профільній депутатській комісії, на 

спільному засіданні депутатських комісій, просимо 

підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський Комісія просить підтримати даний проект рішення. 



Анатолій 

Миколайович 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?Хто за те, 

щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми виплати нагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 

2020 рік. 
(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2018-2021 

роки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Гаценко Людмила Григорівна, заступник 

начальника відділу освіти Конотопської міської ради. 

Гаценко  

Людмила Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на депутатських 

комісіях, за пропозиціями депутатських комісій програму 

приведено у відповідність до показників у рішенні про 

міський бюджет, з урахуванням змін у порядок організації 

гарячого харчування у закладах освіти. Пропонуємо 

підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія не може не підтримати даний проект рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2018-2021 

роки. 
(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2020 році. 

Сахно  

Олександр 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового  управління Конотопської міської ради. 



Олександрович 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення дає можливість розмістити у 

державному банку вільні кошти, які не будуть використані 

протягом року. Даний проект рішення був розглянутий на 

бюджетній комісії, прошу підтримати. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Комісія просить підтримати дане рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про проведення конкурсу 

серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на депозитних рахунках в 2020 році. 
(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про продовження дії рішень про встановлення місцевих податків і зборів та 

застосування їх в 2020 році. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового  управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення дає можливість продовжити дію 

діючих нормативних актів, які регламентували надходження 

місцевих податків по Підлипненській сільській раді і по 

Конотопській міській раді. Зміни ніякі не вносяться, діють ті 

норми, які діяли в попередньому році.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Комісія просить підтримати дане рішення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження дії рішень 

про встановлення місцевих податків і зборів та 

застосування їх в 2020 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 



25.Про проведення наступного пленарного засідання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Всі питання, які винесені на розгляд даного пленарного 

засідання ми розглянули. Давайте порадимось і вирішимо. Ми 

закриваємо це пленарне засідання і проводимо третє пленарне 

засідання? Так? Так. 

Які будуть пропозиції по даті проведення? 

 Обговорення питання. 

Вирішили: дату проведення наступного пленарного засідання 

вирішить робоча група. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу поставити на голосування питання про визначення 

наступного пленарного засідання робочою групою, 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про визначення наступного пленарного 

засідання робочою групою. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Дякую всім за роботу. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному  

засіданні 39 сесії міської ради    Олександр САХНО 

 

 

Голова редакційної комісії     Сергій ЗАВГОРОДНІЙ 

 


