
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 5-те пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради, 

03.03.2020 

 
 

від 03.03.2020, 15:45        м.Конотоп 

 

  

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

Присутні на сесії:   26 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Доброго дня! 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 22 депутати, сесія повноважна.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! На першому пленарному засіданні 39 сесії до 

складу редакційної комісії було обрано двох депутатів - 

Віталія Гланца і Сергія Завгороднього. Віталій Гланц 

присутній, Сергія Завгороднього, нажаль, зараз немає. Тому, я 

прошу, якщо в когось є пропозиції, внесемо кандидатуру  

члена редакційної комісії.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Ми зв'язувались із Сергієм Івановичем 

Завгороднім і є пропозиція - Гужву Сергія Вікторовича. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію - Гужву ввести до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до складу редакційної комісії 

Гужву С.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу членів редакційної комісії зайняти свої місця. 

Товариство! Переходимо до визначення порядку денного V 

пленарного засідання тридцять дев'ятої сесії. Пропозиції щодо 

порядку денного вам роздані. Якщо потрібно, то я можу 

зачитати. Зачитати? Непотрібно. 8 питань.  



ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного V пленарного засідання 39 сесії міської ради  

7 скликання 

3 березня 2020 року 

№ Назва рішення Сто

р. 

1.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 
 

 Павлюченко Г.П., заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської ради 

Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

2.  Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки 
 

 Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Білоус І.В., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

3.  Про затвердження Положення про відділ міської ради у справах молоді 

та спорту 
 

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

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

4.  Про внесення змін до «Положення про управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради» 
 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

5.  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 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської 

ради 

 

6.  Про надання поворотної фінансової допомоги КП ВУВКГ  

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

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

територіальної громади на 2020 рік 

 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

 



8.  Про звернення депутатів Конотопської міської ради до Президента 

України щодо зупинення розгляду законопроектів №2178-10 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення» та №2194 «Про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин» 

 

 Тягній С.М., депутат міської ради  

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1 Затвердження порядку денного V пленарного засідання 39 сесії міської ради   

 1 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 1 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 2 
 Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки   

 3 
 Про затвердження Положення про відділ міської ради у справах молоді та 

спорту   

 4 
 Про внесення змін до «Положення про управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради»   

 5 

 Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік   

 6  Про надання поворотної фінансової допомоги КП ВУВКГ   

 7 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік   

 8 

 Про звернення депутатів Конотопської міської ради до Президента України 

щодо зупинення розгляду законопроектів №2178-10 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення» та №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин»   

 9  Про проведення наступного пленарного засідання   

 

 

 

 

 

 

 



0.1.Затвердження порядку денного V пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування порядок денний, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного V 

пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

 

1.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Павлюченко Григорій Павлович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Павлюченко  

Григорій Павлович 

Проект програми з урахуванням змін, які були затверджені на 

комісіях, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався на комісії, просимо 

підтримати з урахуванням виключення пункту 2 і зміною 

видатків з 1.6 на 0.2 по поточному ремонту освітлення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку, яку винесла комісія - 

виключити пункт 2. Ще раз мікрофон Сергію Тягнію. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Протокол у секретаря міської ради, але по пам’яті можу 

сказати, що в пункті 1 змінити 1,6 млн. на 0,2 млн. по 

поточному ремонту освітлення. Пункт 2 виключити, а також є 

правка бюджетної комісії. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Артем Юрійович! У зв'язку з тим, що проект рішення, який 

надали, ми обговорювали на бюджетній комісії, на 

житлово-комунальній комісії і знову на бюджетній, тому 

прохання, те що ми прийняли за основу, як б хотів почути не 

як пропозицію-правку Тягнія, а як рішення. То воно зовсім по 

іншому у нас получається.  

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Саме так і проговорювалося на всіх комісіях - вносити всі 

проекти рішень вже в цілому, так як було вирішено на 

комісіях. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ніхто не заперечує, щоб ми голосували в цілому, одразу, 

включно враховуючи всі правки, щоб не затримувати час? 

Будь ласка Яременко Н.А. 



Яременко 

Наталія Анатоліївна 

 

По новому регламенту на сесію виносяться проекти рішень, 

які розглядалися на комісіях. Якщо в проекті рішення будуть 

виключені пункти, або при винесенні на голосування цих 

пунктів не буде, буде колізія в протоколі. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Наталія Анатоліївна! Також в цьому регламенті, по якому ми 

працюємо вже більше року, чітко написано, що якщо є 

виключення, вони також приймаються. Це також пункт 

регламенту. Тут немає ніякої принципової позиції.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Секундочку. Нам потрібно по Закону. 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Так це по Закону. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яременко, ще раз. 

 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Є протоколи комісій. В комісіях чітко вказано виключити 

такий-то пункт. Значить, в проект рішення, який ставиться на 

голосування, повинен бути з тими пунктами, які виключає 

комісія. І це правка комісії, вона не є остаточним рішенням 

ради. Остаточне рішення ради буде формуватися від проекту 

рішення, правок проголосованих на сесії, проголосоване в 

цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зрозумів. Якщо немає ні в кого із депутатів заперечень по 

цим правкам, то ми можемо, зараз, ставити на голосування в 

цілому з урахуванням правки відповідної комісії. Згодні? Ні в 

кого немає заперечень? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Прохання до секретаря. Озвучте цифри, за які ми будемо 

голосувати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

В протоколах двох профільних комісій написано: виключити 

пункт 2 з проекту рішення і перенести на наступну сесію. 

Пункт 1: змінити суму 1,6 млн. поточного ремонту мереж 

вуличного освітлення на суму 200 тисяч.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Я пропоную йти відповідно до регламенту - 

ставити за основу, потім за кожну правку окремо і потім в 

цілому.  

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Тоді давайте зачитаємо цифри по кожному пункту, 

виключимо пункт 2 і будемо голосувати.  

По першому пункту. Передбачити призначення для надання 

послуг з утримання дорожньо-мостового господарства в 

літній період на 4100,0 тис.грн.; поточний ремонт доріг, 

тротуарів міста та прибудинкових територій в сумі на 11645,0 

тис.грн., там ми добавили 100 тисяч для розмітки; технічне 

обслуговування системи вуличного освітлення в сумі 200,0 

тис.грн.; поточний ремонт мереж вуличного освітлення в сумі 



200,0 тис.грн.; підготовка міста до свят в сумі 592,0 тис.грн.; 

спилювання дерев в сумі 200,0 тис.грн.; встановлення 

парканів, дорожніх огороджень на суму 270,0 тис.грн.; обрізка 

гілок дерев на суму 150 тис.грн.; розгрібання завалів та 

вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 1100,0 

тис.грн.; очищення стічних канав на суму 100,0 тис.грн.; 

приєднання до електричних мереж в сумі 800,0 тис.грн. 

Пункт 2 виключити і перенести на наступну сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте зараз за те, що прочитала Паламарчук і проголосуємо, 

це буде як правка. Всі згодні? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це не правка, це те рішення, яке зараз виноситься. 

Обговорення питання серед депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зараз поставлю правку на голосування, яку озвучив Тягній - 

виключити пункт 2 і перенести його на наступну сесію. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Артем Юрійович! Якщо ми спільно погодили рішення, то я 

боюся, переживаю, що сьогодні ми рішення не приймемо 

цього. Тому давайте так зробимо, щоб ми прийняли рішення. 

Це звертаюся до Вас особисто.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ми можемо зірвати благоустрій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Я згоден. Ставлю на голосування дане рішення в 

цілому, в тому форматі, яке було зараз зачитано Паламарчук, 

прошу голосувати.  

 Деякі депутати не погодились. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ми вже проголосували за основу. Тобто, зараз у нас є проект 

рішення. Було б нормально, якщо б тут був проект рішення 

вже зі змінами, але його зараз немає! І голосувати зараз в 

цілому за що?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте підемо по Закону. За правку комісії... 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Ми проголосували за основу. Була правка Тягнія, голосуємо. І 

рішення в такому вигляді, вже з правкою, Паламарчук 

зачитала, це буде повне рішення. 

Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Давайте проголосуємо за ту правку, яку було 

озвучено двома депутатами - Сергієм Тягній і Тамарою 

Паламарчук, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Тягнієм С.М. та 

Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, в 

тому форматі, як зачитала Паламарчук, прошу голосувати. 



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). 

 

2.Про затвердження Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 2020-2022 

роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Міщенко Тетяна Олексіївна, директор КП 

"Муніципалітет". 

Міщенко  

Тетяна Олексіївна 

Дане рішення розглядалося на профільних комісіях, прохання 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Тягнію Сергію Миколайовичу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, якщо 

немає ні в кого зауважень, сума 1 млн. 200 тис.грн. 

Ставлю даний проект рішення на голосування одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

утримання кладовищ в місті Конотоп на 2020-2022 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3/Про затвердження Положення про відділ міської ради у справах молоді та 

спорту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Дане рішення розглядалося на засіданні профільної 

депутатської комісії та на засіданнях інших комісій, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?Ставлю на 

голосування даний проект рішення одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 



Положення про відділ міської ради у справах молоді та 

спорту. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про внесення змін до «Положення про управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної та інших 

комісій, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

«Положення про управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради». 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект рішення розглядався на засіданнях постійних 

профільних комісій. За результатами розгляду щодо 

запобігання поширенню короновірусу для забезпечення 

медичної допомоги з метою запобігання поширення 

коронавірусу для забезпечення медичної допомоги 

контактним особам з підозрою захворювання на коронавірус, 

для забезпечення засобами індивідуального захисту 

медперсоналу інфекційного відділення КНП КМР 

«Конотопська ЦРЛ» шляхом зменшення суми по видатках на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв та збільшення 

суми по видатках на придбання матеріалів в сумі 100,0 

тис.грн. 



Оскільки інфекційне відділення є тільки в ЦРЛ. За рахунок 

первинки міською лікарнею буде придбано засоби для 

індивідуального захисту для свого лікаря на первинній ланці. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції?Ставлю на 

голосування даний проект рішення одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, 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). 

 

6.Про надання поворотної фінансової допомоги КП ВУВКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Відпрацьований проект рішення про надання поворотної 

фінансової допомоги водоканалу на суму 100 млн. 400 

тис.грн. Проект рішення відпрацьований на комісіях, на 

комісії ЖКГ, на бюджетній комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Бюджетна комісія рекомендує винести на розгляд сесії, з 

урахуванням профільної комісії загальна сума цього проекту 

рішення становить 10 млн. 400 тис.грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого є запитання? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Звідки ще додатково 2 млн.грн.? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Я озвучу протокол комісії ЖКГ: надати поворотну фінансову 

допомогу не використовуючи вільного залишку в сумі 10 млн. 

400 тис.грн. саме з загального фонду управління ЖКГ. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Із загального фонду, ми це в рішенні про бюджет оговоримо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень, заперечень, я ставлю даний проект 

рішення на голосування одразу в цілому, прошу голосувати. 



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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання поворотної 

фінансової допомоги КП ВУВКГ. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення відпрацьований на комісіях, на 

бюджетній комісії і до вашої уваги оргвідділ роздає 

остаточний варіант. Я пройдуся по всіх пунктах. 

Перший пункт. Це приймання освітньої субвенції з 

державного бюджету 3715,5 тис.грн. на відділ освіти 

Конотопської міської ради. 

Другий пункт. Згідно звернень розпорядників коштів йде 

перерозподіл по лікарні планових призначень 141,0 тис.грн. 

по програмі з інших заходів на заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет. Далі йде перерозподіл згідно 

програми ЖКГ, яку ви щойно прийняли, йде перерозподіл 

поточних видатків із капітальних, із спецфонду на поточні - 

19357,0 тис.грн. Це загальна сума по благоустрою, яку ви 

щойно прийняли у програмі ЖКГ. Далі на програму 

утримання кладовищ - 1200,0 тис.грн., це теж переноситься із 

спеціального фонду ЖКГ на програму утримання кладовищ 

1200,0 тис.грн. Далі направляється із цих же коштів, із коштів 

ЖКГ, 10400,0 тис.грн. на надання поворотної фінансової 

допомоги водоканалу. Далі йде перерозподіл по охороні 

здоров'я із планових призначень на енергоносії - 150,0 тис.грн. 

на придбання засобів індивідуального захисту медичних 

працівників від короновірусу. Те, що щойно прийняли у 

попередній програмі.  

Далі вносяться пункти у пункт 19 щодо обмеження 

використання капітальних видатків. Тобто, до того пункту, 

яким вже були дозволені використання по лікарням додається 

пункт дозволити використання по відділу освіти на 

реконструкцію Конотопської гімназії по рекомендації 

бюджетної комісії - це 200,0 тис.грн. і дозволити по відділу 

культури 200,0 тис.грн., які раніше були виділені на 

виготовлення ПКД по МБК "Сучасник".  

І вносимо ми ще один пункт - це для забезпечення 

збалансування бюджету, ми будемо використовувати для 

надання поворотної фінансової допомоги кошти, які в нас є 



вільні, крім тих, які надходять. Тобто це не використання 

вільного залишку, а просто використання тих коштів. 

Це всі зміни, які були узгоджені на комісіях, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Члени бюджетної комісії пропонують винести дане рішення 

на розгляд сесії із уточненим проектом рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! На скільки я зрозумів, при прийнятті змін 

до програми забезпечення медичним обслуговування 

населення сума на медичний заклад ЦРЛ Давидова 100,0 

тис.грн.  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

В бюджеті вони йдуть однією строчкою, а по програмі, так як 

зазначила розробник програми, 100,0 тис.грн. на ЦРЛ і 50 ... 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Ні. Трішечки не так. 100,0 тис.грн. на ЦРЛ, а оскільки в 

міській лікарні немає інфекційного відділення, то вони 

придбають за свої кошти засоби захисту для лікаря. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, 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). 

 

8.Про звернення депутатів Конотопської міської ради до Президента України 

щодо зупинення розгляду законопроектів №2178-10 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення» та №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції 

у сфері земельних відносин». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Тягній Сергій Миколайович, депутат міської ради. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Звернення депутатів Конотопської міської ради до Президента 

України щодо зупинення розгляду законопроектів №2178-10 

«Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» та 

№2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо удосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".   

Шановний Володимире Олександровичу!  

Нам, українцям, потрібен шлях до розвитку та добробуту 

через створення нових суспільних відносин щодо прав 



володіння, користування і розпорядження 

сільськогосподарською землею. Нам потрібний суспільний 

консенсус, щоб розв’язати гострий соціально-політичний 

конфлікт, який виник на тлі запропонованої урядом моделі 

обігу земель. Досягти такого консенсусу можна лише шляхом 

широкого суспільного діалогу. Нам потрібна єдина 

національна програма реформування земельних відносин в 

Україні, котра  стала б корисною цілому суспільству, а не 

окремим його верствам. Для цього ми мусимо  створити 

власну модель економічних та соціальних відносин -  

власними силами і у власних  інтересах, спираючись на 

досвід наших успішних сусідів - країн ЄС, особливо 

східнослов’янських держав, що мають близьку до українців 

культуру та цінності. Метою земельної реформи в Україні має 

бути виключно добробут людини, розвиток села та 

забезпечення продовольчої безпеки держави. Не через продаж 

землі, а лише завдяки праці людей, що працюють на землі, 

дбають про неї та про потреби своєї громади та цілого народу, 

ми досягнемо цієї мети. Сьогодні відсутні ринкові механізми, 

які повинні допомагати у формуванні ціни на землю. 

Відсутній порядок реалізації програми цільового 

кредитування національного українського 

сільськогосподарського товаровиробника, зокрема, і малих 

фермерських господарств, що ставить сільського господаря у 

неможливість конкуренції перед агрохолдингами та 

корпораціями, що мають можливість користуватися 

залученими іноземними інвестиціями.  

Отже, земля може стати заручницею спекулятивних дій, 

внаслідок яких буде зірвано злагоджену роботу 

агропромислового комплексу, що може вплинути на 

продовольчу безпеку і призвести до дестабілізації ситуації в 

Україні. Нам належить зробити свій вибір між поспішним 

відкриттям ринку земель сільськогосподарського призначення 

і комплексною земельною реформою.  

Реформа відносин власності на землю, правове забезпечення 

та грошово-кредитна політика держави повинна забезпечити:  

-захист інтересів простого селянина та фермера;  

-легкий доступ до матеріальних, дешевих фінансових, та 

інших ресурсів індивідуальних селянських і дрібних 

фермерських господарств;  

-спрощення ведення аграрного бізнесу селянами та 

фермерами;  

-покращення інфраструктури на селі;  



-запровадження державних механізмів сприяння розвитку 

індивідуальних селянських і дрібних фермерських 

господарств. 

Земельна реформа повинна відбуватися винятково на 

конституційних засадах, зокрема з метою забезпечення права 

власності Українського народу на землю (ст. 13 КУ) та її 

охорони як національного багатства (ст. 14 КУ). Таким чином, 

це – виключно справа референдуму.   

Враховуючи вищевикладене ми, депутати Конотопської 

міської ради, звертаємося до Вас, з вимогою:   

1.Не допустити прийняття рішень Верховною Радою України 

щодо проектів Законів №2178-10 «Про внесення змін до 

деяких  законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення» та №2194 "Про 

внесення змін до Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів щодо удосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних відносин».  

2.Утворити робочу групу у складі органів місцевого 

самоврядування, професійних асоціацій і аграрних спілок, 

профільних міністерств, комітетів ВРУ. Результатом роботи 

цієї групи повинно стати утворення єдиної національної 

програми реформування земельних відносин.  

3.Призначити всеукраїнський референдум та надати 

українцям можливість визначитись щодо подальшої долі 

сільськогосподарської землі.   

Від наших дій і рішень залежить майбутнє країни.  

Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик Віталій 

Володимирович 

Депутатська комісія розглядала зазначене питання і прийняла 

рішення винести його на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Доповнення, зауваження, пропозицій? Немає. 

Товариство! Ставлю на голосування звернення до Президента 

України з приводу недопущення ринку землі в Україні, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення депутатів 

Конотопської міської ради до Президента України щодо 

зупинення розгляду законопроектів №2178-10 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» 

та №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу 

України та інших законодавчих актів щодо 



удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин». 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Всі питання порядку денного розглянуті. Ні в 

кого немає ніяких зауважень, заперечень? Немає. 

Попередньо хочу з вами обговорити дату проведення 

наступного пленарного засідання 39 сесії. 

9.Про проведення наступного пленарного засідання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сьогодні лунали пропозиції, щоб це було згідно регламенту - 

останній четвер місяця. Якісь є думки, пропозиції, побажання 

стосовно дати?  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я так розумію, що ми входимо в нормальний режим, тому 

прохання, підготовчий матеріал, який буде, його дуже уважно 

і виважено розглядати на профільних комісіях і готувати 

потім для друку. Врахуйте це зауваження. Я за те, щоб в 

останній четвер. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Давайте зробимо так. Раптом щось зміниться, 

поки у нас ще йдуть пленарні засідання, тоді я беру на себе 

зобов'язання підписати розпорядження на останній четвер 

місяця. Тому що, як у нас сьогодні було, наприклад, змінився 

час, місце, дата. Коли ми зайдемо вже в сесії, тоді будемо 

ставити на голосування і визначати дати. А зараз, поки що, ще 

залишимо так, як воно є. Я прошу оргвідділ підготувати 

розпорядження про проведення чергового пленарного 

засідання в останній четвер цього місяця. 

Наразі пленарне засідання оголошується закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Голова редакційної комісії      Віталій ГЛАНЦ 


