
 
УКРАЇНА 

Конотопська міська рада 

 

ПРОТОКОЛ 

ІІІ пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради 

 

 
від 14.02.2020, 15:30          м.Конотоп 

 

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

Присутні на сесії:   21 (список додається). 

 

Тягній 

Сергій Миколайович 

 

Доброго дня шановні депутати, шановні присутні! 

Відповідно до протокольного рішення погоджувальної ради 

від 26.11.2019 для визначення формату проведення 

пленарного засідання 39 сесії Конотопської міської ради 7 

скликання, 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  

Огрохін Іван Миколайович  

Клименко Іван Григорович  

Паламарчук Тамара Михайлівна  

Гланц Віталій Аркадійович  

Назаренко Ігор Михайлович  

Завгородній Сергій Іванович 

Шановні депутати!   

За результатами роботи робочої групи було визначено перелік 

найбільш соціально значимих питань, які пропонуються для 

розгляду на третьому пленарному засіданні, а саме: 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

2.Про затвердження площ, надання земельних ділянок 

суб'єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією 
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3.Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

4.Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

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

скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних 

ділянок" 

6.Про надання дозволу на викуп у власність земельної 

ділянки 

7.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації по Підлипненському старостинському округу 

8.Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно виготовленої землевпорядної документації 

по Підлипненському старостинському округу 

9.Про внесення змін до рішень міської ради 

10.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров'я міста Конотоп на 2019 рік 

11.Про внесення змін до програми забезпечення медичним 

обслуговуванням  населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров'я міста Конотоп на 2020 рік 

12.Про затвердження переліку закладів культури базової 

мережі міста Конотоп 

13.Про затвердження Статутів комунального закладу 

"Конотопський міський палац культури" та Конотопської 

міської централізованої бібліотечної системи 

14.Про внесення змін до міської комплексної Програми 

підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік 

15.Про внесення змін до програми виплат винагород 

спортсменам і тренерам м.Конотопу з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів 

спорту на 2020 рік 

16.Про затвердження Положення про службу міської ради у 

справах дітей 

17.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

міста Конотопа за І півріччя 2019 року 

18.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

міста Конотопа за 9 місяців 2019 року 

19.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

міста Конотопа за 2019 рік 

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

21.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

Пропонувати обрати головуючим на сьогоднішньому 

засіданні міської ради мене, Тягній Сергій Миколайович, а 

також уповноважити мене на підписання всіх рішень, які 

будуть прийняті на сьогоднішньому пленарному засіданні з 

занесенням мене як підписанта рішень ІІІ пленарного 

засідання 39 сесії до відомостей Єдиного державного реєстру 

фізичних та юридичних осіб. 

Відповідно до даної пропозиції підготовлений проект 

рішення, який вам зараз буде роздано відділом організаційної 

та кадрової роботи міської ради.  

Прошу Вас зареєструватися в електронній системі 

голосування "Віче" вставивши електронну картку в пульт для 

голосування. 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 20 

депутатів. Сесія правомочна.  

Виконується Державний Гімн України. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Проект рішення "Про головуючого на ІІІ-у пленарному 

засіданні 39 сесії Конотопської міської ради" не пройшов 

розгляд в постійних комісіях тому він виноситься на розгляд в 

порядку, передбаченому пунктом 15 статті 27 регламенту 

Конотопської міської ради, тобто завізований головами всіх 

постійних комісій ради. 

Прошу голів постійних комісій підійти та завізувати вказаний 

проект рішення. 

Процедура підписання. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного ІІІ пленарного засідання 39 сесії міської ради  

7 скликання 

14 лютого 2020 року 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації  

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 
 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

3.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 
 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі  

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

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

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 
 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

6.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки  

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

7.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу 
 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

8.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно виготовленої землевпорядної документації по Підлипненському 

старостинському округу 

 

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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9.  Про внесення змін до рішень міської ради  

 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Демеха Н.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

10.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 

 

 Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

11.  Про внесення змін до програми забезпечення медичним 

обслуговуванням  населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2020 рік 

 

 Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

12.  Про затвердження переліку закладів культури базової мережі міста 

Конотоп 
 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури та туризму 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

13.  Про затвердження Статутів комунального закладу «Конотопський 

міський палац культури» та Конотопської міської централізованої 

бібліотечної системи 

 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури та туризму 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

14.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2020 рік 

 

 Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

15.  Про внесення змін до програми виплат винагород спортсменам і 

тренерам м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2020 рік 

 

 Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
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16.  Про затвердження Положення про службу міської ради у справах дітей  

 Дем’яненко А.О., начальник служби міської ради у справах дітей 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

17.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста 

Конотопа за І півріччя 2019 року 
 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Паламарчук Т.М., секретар голови профільної постійної комісії 

міської ради 

 

18.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста 

Конотопа за 9 місяців 2019 року 
 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Паламарчук Т.М., секретар голови профільної постійної комісії 

міської ради 

 

19.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста 

Конотопа за 2019 рік 
 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Паламарчук Т.М., секретар голови профільної постійної комісії 

міської ради 

 

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

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Паламарчук Т.М., секретар голови профільної постійної комісії 

міської ради 

 

21.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 
 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Паламарчук Т.М., секретар голови профільної постійної комісії 

міської ради 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 0.1 
Про головуючого на ІІІ - у пленарному засіданні 39 сесії Конотопської міської 

ради 

 0.2 Затвердження порядку денного ІІІ пленарного засідання 39 сесії міської ради 

 1 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 4 Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 6 Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

 7 
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу   

 8 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по Підлипненському старостинському 

округу   

 9 Про внесення змін до рішень міської ради   

 10 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік   

 11 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік   

 12 Про затвердження переліку закладів культури базової мережі міста Конотоп   

 13 
Про затвердження Статутів комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» та Конотопської міської централізованої бібліотечної системи   

 14 

Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік   

 15 

Про внесення змін до програми виплат винагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік   

 16 Про затвердження Положення про службу міської ради у справах дітей   

 17 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за І 

півріччя 2019 року   

 18 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за 9 

місяців 2019 року   

 19 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за 2019 

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

 21 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік   

 22 Про проведення наступного пленарного засідання   

 

 

0.1.Про головуючого на ІІІ - у пленарному засіданні 39 сесії Конотопської міської 

ради. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хто за те, щоб рішення "Про головуючого на пленарному 

засіданні 39 сесії Конотопської міської ради" прийняти в 

цілому, прошу голосувати. 

Повідомляю про конфлікт інтересів при прийнятті даного 

рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про головуючого на ІІІ - у 

пленарному засіданні 39 сесії Конотопської міської ради/ 

(Прийняте рішення додається). 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Прошу членів регламентної комісії підійти до президії для 

здійснення зовнішнього контролю за підписанням даного 

рішення, в порядку передбаченого п.1 статтею 29 Закону 

України "Про запобігання корупції". 

Процедура зовнішнього контролю за підписанням рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Рішення підписано, дякую.  

На сесії присутні: заступники міського голови, керівники 

управлінь та відділів міської ради, засоби масової інформації 

та представники громадськості. 

На першому пленарному засіданні 39 сесії до складу 

редакційної комісії було обрано депутатів: 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Завгороднього Сергія Івановича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

відповідні місця на першому ряду. 

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

Тягній  

Сергій Миколайович 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного ІІІ пленарного засідання тридцять дев'ятої сесії. 

Пропозиції щодо порядку денного мною озвучені, вам 

роздані. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного ІІІ 

пленарного засідання тридцять дев'ятої сесії, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного ІІІ 
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пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою 

системи електронного голосування «Віче» або усного 

звернення депутата до головуючого шляхом підняття рук. 

 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект складений на підставі клопотань, які надійшли 

до Конотопської міської ради. Дане питання було обговорено 

на засіданнях профільної земельної комісії та на загальних 

зборах. Прошу підтримати даний проект та винести на 

голосування. За результатами засідання комісій - пропозиція 

виключити пункти 5.2.1, 7, 7.1.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення і 

виключити пункти 5.2.1, 7, 7.1 на доопрацювання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Повідомляю про конфлікт інтересів та прошу у разі прийняття 

даного рішення уповноважити депутата Конотопської міської 

ради Тягній Сергія Миколайовича підписати дане рішення в 

умовах конфлікту інтересу під зовнішнім наглядом 

передбаченим статтею 33 Закону України "Про запобігання 

корупції". Членам постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, 

антикорупційної політики, врегулювання конфлікту інтересів, 

демократичного цивільного контролю над воєнною 

організацією та правоохоронними органами, взаємодії з 

органами самоорганізації населення здійснювати зовнішній 

нагляд  при підписанні даного рішення. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Звертаюсь до Вас і до людей, які відповідають за земельні 

питання. Будь ласка, відпрацюйте юридично і на наступний 

раз, і на комісіях, якщо знімається питання те чи інше, щоб 

воно було юридично обґрунтовано і потім, щоб не виникало 

питань у людей, які звертаються по цьому питанню до міської 

ради.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хто за правку голови комісії Демехи Наталії Іванівни, прошу 

голосувати? 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Демехою Н.І. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільної земельної комісії та на загальних депутатських 

зборах. В результаті розгляду запропоновано виключити 

пункт 3.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, рекомендує 

підтримати і виключити пункт 3 з даного рішення для 

доопрацювання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хто за те, щоб пункт 3 виключити, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити пункт 3. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 
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згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект було обговорено на засіданнях профільних та  

загальних зборах депутатів. В результаті розгляду даного 

проекту рішення надійшла пропозиція виключити пункти 64, 

64.1, 65, 65.1. Прошу даний проект винести на голосування. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія розглядала даний проект рішення, пропонує 

підтримати і виключити пункти 64, 64.1, 65, 65.1 у зв'язку з 

тим, що на даних земельних ділянках збудовані гаражі без 

дозвільних документів.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хто за правку голови профільної комісії про виключення 

пунктів 64, 64.1, 65, 65.1, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити пункти 64, 64.1, 65, 65.1. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 Після розгляду питання голова земельної комісії Демеха Н.І. 

залишила сесійну залу. Далі доповідав по земельним питанням 

член земельної комісії Марченко Ю.М. 
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4.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних депутатських комісій та на загальних зборах. В 

результаті розгляду надійшла пропозиція виключити пункт 3 і 

пункт 3.1. Дані пункти стосуються щодо продовження терміну 

дії договорів оренди товариству "Біолат".  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія рекомендувала виключити пункти 3, 3.1.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Повідомляю про конфлікт інтересів та прошу у разі прийняття 

даного рішення уповноважити депутата Конотопської міської 

ради Тягній Сергія Миколайовича підписати дане рішення в 

умовах конфлікту інтересу під зовнішнім наглядом 

передбаченим статтею 33 Закону України "Про запобігання 

корупції".  Членам постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, 

антикорупційної політики, врегулювання конфлікту інтересів, 

демократичного цивільного контролю над воєнною 

організацією та правоохоронними органами, взаємодії з 

органами самоорганізації населення здійснювати зовнішній 

нагляд  при підписанні даного рішення. 

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

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хто за правку члена комісії Марченка Юрія Миколайовича, 

щоб виключити пункти 3 і 3.1 з даного проекту рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити пункти 3, 3.1. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 
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5.Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних та загальних депутатських комісій. Зауважень та 

пропозицій з даного проекту не надходило, прошу даний 

проект підтримати та винести його на голосування.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Дане питання комісійно вивчено, розглянуто, просимо 

підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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). 

 

6.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних та загальних депутатських зборів. Зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу даний проект підтримати та 

винести його на голосування.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання, просимо підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Надати згоду Мальковій Галині Іллівні? Це рішення? 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Так. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Зрозуміло. Дякую. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації громадянам 

по Підлипненському старостинському округу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект був розглянутий на засіданні профільних та 

загальних зборів депутатських комісій. За результатами 

розгляду запропоновано виключити пункт 1.5 у зв'язку з тим, 

що даний громадянин вже отримав у власність земельну 

ділянку. Прошу даний проект підтримати за виключенням 

пункту 1.5 та винести його на голосування.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання, просимо підтримати. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Оголосив правку - в назву рішення вставити слово 

"громадянам". Назва рішення зі змінами: "Про надання 

дозволів на розроблення землевпорядної документації 

громадянам по Підлипненському старостинському округу". 

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Правка Івана Миколайовича. В назву рішення "Про надання 

дозволів на розроблення землевпорядної документації" 

добавити слово "громадянам" по Підлипненському 

старостинському округу, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Огрохіним І.М. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Є ще інша правка - виключити пункт 1.5. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Хто за правку постійно діючої профільної комісії про 

виключення пункту 1.5, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити пункт 1.5. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації громадянам по 

Підлипненському старостинському округу. 

(Прийняте рішення додається). 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Повідомив, що не спрацював пульт, тому він і не 

проголосував.  

 

8.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по Підлипненському старостинському 

округу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був обговорений на засіданнях 

профільних та загальних депутатських зборів. Зауважень та 

пропозицій з даного питання не надходило. Прошу даний 

проект рішення виставити на голосування. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія рекомендує прийняти дане питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про внесення змін до рішень міської ради. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних та загальних депутатських зборів. Зауважень і 

пропозицій з даного питання не надходило. Прошу даний 

проект рішення підтримати та винести його на голосування. 
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Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання і просить підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

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

міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався в постійних профільних 

комісіях та загальних зборів депутатів. Просимо підтримати 

проект даного рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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). 

 

11.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 
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Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався в постійних профільних 

комісіях та загальних зборів депутатів. Просимо підтримати 

проект даного рішення.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я звертаю увагу, розуміючи сьогоднішню ситуацію і тому 

хотілося б публічно почути, що у нас буде відбуватися в місті 

з 1 квітня по медичній галузі і врахуванням того, що ми 

сьогодні приймаємо важливі питання по забезпеченню та 

іншим питанням медичних закладів, і все інше, а особливо 

мене хвилюють питання по кожній лікарні, які в нас є. 

Зауваження у протоколі бюджетної комісії є, тому прохання 

підготуватися і надати інформацію перш за все населенню 

міста. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Добре. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Яким чином Ви хочете, щоб надали інформацію? На сесії чи 

публічно? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

І на сесії, і публічно в засобах масової інформації. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Добре. 

Які будуть ще доповнення, зауваження, пропозиції?  

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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 2020 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про затвердження переліку закладів культури базової мережі міста Конотоп. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Шинкаренко Олена Володимирівна, начальник 

відділу культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  Проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 
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Олена Володимирівна комісії та на загальних зборах депутатів, прохання 

підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія підтримує даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку 

закладів культури базової мережі міста Конотоп/ 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про затвердження Статутів комунального закладу «Конотопський міський 

палац культури» та Конотопської міської централізованої бібліотечної системи. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Шинкаренко Олена Володимирівна, начальник 

відділу культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 

комісії та на загальних зборах депутатів, прохання 

підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія підтримує даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статутів 

комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» та Конотопської міської централізованої 

бібліотечної системи. 

(Прийняте рішення додається). 
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14.Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної 

депутатської комісії та на загальних зборах депутатів, прошу 

підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

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

голосувати. 

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

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

комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про внесення змін до програми виплат винагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної 

депутатської комісії та на загальних зборах депутатів, прошу 

підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія підтримує даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

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

голосувати. 

 



20 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

програми виплат винагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 

2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про затвердження Положення про службу міської ради у справах дітей. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Дем'яненко Алла Олександрівна, начальник служби 

міської ради у справах дітей. 

Дем’яненко  

Алла Олександрівна 

Проект рішення розглядався на профільній депутатській 

комісії та на спільному засіданні депутатських комісій, 

пропозицій та зауважень не надходило, прошу прийняти. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про службу міської ради у справах дітей. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за І 

півріччя 2019 року. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового  управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень і 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Огрохіну Івану Миколайовичу. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Розглядали на комісії, прохання поставити на голосування. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?  

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

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету міста Конотопа за І 

півріччя 2019 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за 9 

місяців 2019 року. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового  управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень і 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Огрохіну Івану Миколайовичу. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Розглядали на комісії, прохання підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету міста Конотопа за 9 місяців 

2019 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Конотопа за 

2019 рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового  управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень і 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Огрохіну Івану Миколайовичу. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Розглядали на комісії, прохання підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про 
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виконання міського бюджету міста Конотопа за 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового  управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень і 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Огрохіну Івану Миколайовичу. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

По перше. Мабуть логічно було б внести зміни спочатку, а 

потім затверджувати бюджет. Тому, це питання розглядали на 

комісії, прохання винести на голосування. Але врахувати 

попередньо те, що я сказав. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового  управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

на загальних зборах депутатів, в цілому підтримано проект 

рішення крім пункту 4-го в поясненні, де йде мова про 

вільний залишок по грантових коштах Євросоюзу в частині 

спрямування у бюджет 2020 року. Замість суми 5 млн. 307,5 

тис.грн. запропоновано 2 млн.грн. Прошу підтримати проект 

даного рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Огрохіну Івану Миколайовичу. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Валентина Павлівна! У нас було декілька варіантів по цьому 

рішенню, тому остаточно, будь ласка, зачитайте за що ми 

будемо голосувати. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Я читаю пункт рішення: 

"Залишок коштів спеціального фонду міського бюджету, що 

склався на 01.01.2020 року в частині надходження грантових 
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коштів Євросоюзу в сумі 2000,0 тис. грн. спрямовано відділу 

освіти Конотопської міської ради на реалізацію програм 

допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних 

держав, міжнародних організацій, донорських установ для 

реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності будівель 

освітніх закладів м. Конотоп". 

Мається на увазі Конотопська міська гімназія. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Прохання всі пункти цього рішення зачитати. Мене хвилює 

питання того, що ми розблокували частину, але рішення, яке 

було прийнято попередньо на прийнятті бюджету, воно 

залишається дійсним. Прохання озвучити, щоб всі зрозуміли 

про що йде мова. Всі пункти цього рішення. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Вносяться зміни до міського бюджету в частині прийняття 

субвенції від Дубов'язівської селищної ОТГ в сумі 877,6 тис. 

грн. Ці кошти будуть спрямовані центральній районній 

лікарні на організацію харчування 142,9 тис.грн., на 

забезпечення роботи військкомату 31,1 тис.грн. і для оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв 662,7 тис.грн. 

Далі. Направлені кошти Дубов’язвіської громади на цукровий 

діабет 40,9 тис. грн.  

Наступний пункт. Субвенцію від Конотопського району в сумі 

55,0 тис. грн. спрямовано Конотопській центральній лікарні 

для забезпечення роботи військово-лікарської комісії при 

Конотопському військовому комісаріаті.  

Іншу субвенцію від Бочечківської сільської ОТГ в сумі 10,1 

тис. грн. спрямовано Конотопській центральній районній 

лікарні для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет. 

Частину залишку коштів спеціального фонду міського 

бюджету, що склався на 01.01.2020 в частині надходження 

грантових коштів Євросоюзу в сумі 2 млн.грн. спрямовано 

відділу освіти для реалізації Проекту "Підвищення 

енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп". 

Далі. Залишок медичної субвенції, що склався на 01.01.2020 в 

сумі 978,6 тис. грн. спрямовано Конотопській ЦРЛ для 

придбання комп'ютерної техніки в сумі 774,0 тис. грн. та для 

оплати послуг з використання програмного забезпечення 

медичної інформаційної системи в сумі 204,6 тис. грн. 

Наступний пункт. Зробити перерозподіл коштів по відділу 

культури і туризму. Перенесено планові призначення в сумі 

200,0 тис. грн. з поточних на капітальні для виготовлення 

ПКД на капітальний ремонт Конотопського міського будинку 

культури "Сучасник". 
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Наступний пункт. Перерозподілено капітальні видатки в сумі 

11,0 тис. грн. по комунальному підприємству "Центральна 

районна лікарня" на надання  іншої субвенції обласному 

бюджету для забезпечення співфінансування на придбання 

медичного обладнання амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини с. Підлипне. 

Далі. Комунальному некомерційному підприємству 

"Конотопська центральна лікарня" зменшити планові 

призначення по капітальних видатках і направити на 

виготовлення ПКД по капітальному ремонту приймального 

відділення в будівлі хірургічного корпусу на суму 300,0 тис. 

грн. І збільшено планові призначення для професійної 

підготовки медичних працівників на суму 132,0 тис. грн. 

Наступне. Зменшено економію планових призначень по оплаті 

послуг за спожиті енергоносії по ЦРЛ в сумі 650,0 тис. грн. та 

направити їх на придбання медикаментів на 

амбулаторно-поліклінічне відділення в сумі 150,0 тис. грн. та 

придбання медичних виробів, витратних матеріалів і 

лікарських засобів по багатопрофільній медицині. 

Наступний пункт. Перерозподіл по виконавчому комітету. 

Перенаправити кошти з Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних 

закладів міста на Програму заохочення спортсменів і тренерів  

з олімпійських та не олімпійських видів спорту для виплати 

винагороди призеру Чемпіонату Європи 2020 з греко-римської 

боротьби в сумі 25 тис.грн. 

Далі. Внести зміни у рішення "Про міський бюджет 

Конотопської об'єднаної громади" виклавши пункт 19 в 

наступній редакції: "Видатки розвитку спеціального фонду 

(додатки 3, 6) не використовувати до прийняття відповідного 

рішення ради окрім капітальних видатків по комунальному 

некомерційному підприємству "Конотопська центральна 

районна лікарня" на придбання обладнання та виготовлення 

ПКД по капітальному ремонту приймального відділення на 

суму 2295,1 тис. грн. та по комунальному некомерційному 

підприємству "Конотопська міська лікарня" на придбання 

обладнання на 1293,8 тис. грн.".  

Це саме мова йде про те, що дозволили використання 

лікарням на придбання обладнання для входу лікарень у 

реформу з 1 квітня 2020 року. Інші видатки ще будуть 

підлягати повторному розгляду і потім відповідно 

перерозподілу чи надання дозволу на використання. 



25 

Огрохін  

Іван Миколайович 

На комісії розглядали питання, прохання поставити на 

голосування, але зауваження таке - перш за все по 

Конотопській гімназії. Ми задавали сьогодні багато питань, я 

вважаю, що люди, які відповідають за цю тему записали те 

питання, прохання розглянути всі питання на комісії галузевій 

і потім на бюджетній комісії, щоб ми зрозуміли, що у нас 

відбувається по цьому об'єкту. І я так все зрозумів, що те, що 

прийнято по бюджету, поки не розблоковано, поки не будемо 

мати інформацію. А те, що Ви сказали, сьогодні приймаємо 

рішення.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Які у кого ще будуть зауваження, пропозиції, доповнення? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

У мене пропозиція. Звертаюся до депутатів. Пропозиція - 

створити робочу депутатську комісію саме по нагляду за 

об'єктом капітального будівництва Конотопська міська 

гімназія.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ставимо в цілому? Так? 

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

голосувати. 

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

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

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік. 

 Депутатами було повідомлено, що не було проголосовано 

правку по пункту 4 пояснювальної записки, яка була озвучена 

Кошевецькою В.П.  

Вирішили повернутися до розгляду питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Надійшла пропозиція щодо повернення до рішення "Про 

внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік". Немає більше 

пропозицій, зауважень? Ставимо на голосування? Так? Так. 

Хто за те, щоб повернутися до голосування даного проекту, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до питання №21 "Про 

внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік". 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Рішення прийнято. Повернулися до розгляду. Проект рішення 

"Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" ставимо за 

основу, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Іван Миколайович! Правка профільної комісії. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Правка профільної комісії за 2 млн.грн. і те, що сказала Тетяна 

Анатоліївна, створити комісію. Так я зрозумів? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тоді буде дві правки і два голосування. 

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Комісію створювати не було погоджено. Це питання не 

розглядалося на Погоджувальній раді. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Шановні депутати! Ставимо правку постійно діючої 

профільної комісії - в пункті 4 змінити 5 млн. 375 тис.грн. на 2 

млн.грн., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка профільної комісії 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Це буде правка чи побажання? Тому що воно не зовсім 

відноситься до бюджетного питання.  

Обговорення питання щодо створення комісії. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тетяна Анатоліївна! Ваше побажання враховано, стенограма 

записана, буде створена комісія, будемо розглядати.  

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Шановні депутати! В кого є зауваження щодо ведення сесії?  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Висловив зауваження проти створення комісії, тому що про 

створення комісії повинно буди прийняте рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Депутати мають право вирішувати щодо 

створення комісії з метою врегулювання будь-яких спорів, або 

контролю комунальних підприємств та освоєнню бюджетних 

коштів. Тому на це є право депутатів, депутати можуть 

створити цю комісію і вивчити дане питання.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Сергій Миколайович! Створюйте в законному порядку. 
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Тягній  

Сергій Миколайович 

Добре. Стосовно ведення сесії ще будуть якісь зауваження?  

В кого будуть повідомлення чи заяви? 

Шановні депутати! Всі питання, винесені на розгляд третього 

пленарного засідання тридцять дев'ятої сесії, вирішені. 

Хочу з вами порадитись. Ми закриваємо сесію чи оголошуємо 

перерву і четверте пленарне засідання?  

 

Вирішили провести 4 пленарне засідання 39 сесії міської ради. 

 

22.Про проведення наступного пленарного засідання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тоді давайте ми поставимо на голосування ради, що 

визначити дату, час та місце проведення четвертого 

пленарного засідання 39 сесії відповідно до рішення робочої 

групи, яка створена на підставі рішення від 26.11.2019 для 

визначення формату проведення пленарного засідання 39 

сесії. Рекомендувати міському голові щодо проведення дати 

сесії.  

Прошу голосувати - надати право комісії з визначення дати і 

рекомендувати міському голові на проведення 4-го 

пленарного засідання 39 сесії. Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступного 

пленарного засідання згідно рекомендації робочої групи. 

 Рішення не прийнято.  

Обговорення питання в залі серед депутатів. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Шановні депутати! Всі  проекти рішень винесені на ІІІ 

пленарне засідання розглянуті, дякую за роботу.  

Оголошую третє пленарне засідання закритим.  

Виконується Державний Гімн України.   

 

 

 

Головуючий на ІІІ-му пленарному  

засіданні 39 сесії міської ради    Сергій ТЯГНІЙ 

 

 

 

Голова редакційної комісії     Сергій ЗАВГОРОДНІЙ 

 


