
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 
 

 ПРОТОКОЛ 

 6 пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради,  

13.03.2020 

 
від 13.03.2020, 15:30        м.Конотоп 

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

Присутні на сесії:   21 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєстрований 21 депутат міської ради включно з міським 

головою. Сесія оголошується правомочною.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Давайте одразу визначимося з порядком денним. 

Попередньо ми проговорювали два питання, які треба винести 

на розгляд сесії, але в ході перемовин, пошуку конструктиву, 

було прийнято питання про фінансування поточних видатків. 

По приміщенню, яке знаходиться за адресою: вул. Бориса 

Олійника, 88, перенесено на наступний тиждень, на 

понеділок, вівторок, після того, як відбудуться всі комісії, ми 

ще раз про це проговоримо. Я правильно зрозумів? Зрозуміло! 

Зараз у нас замість цього питання виноситься інше питання - 

200 тис.грн. на харчування і деззасоби, і маски, і халати для 

тих людей, які будуть знаходитися в місці перетримки, 

обсервації. Маються на увазі маски, халати для медичного 

персоналу і харчування для людей, які там будуть 

безпосередньо знаходитися на карантині. Друге питання - це 

виділення співфінансування по ДФРР і соцеконому, зараз 

фахівці нам уточнять це все і в принципі на сьогодні все. 

Якісь пропозиції, доповнення до озвученого мною порядку 

денного є? Немає. 

Тоді нам для продовження роботи потрібно обрати ще члена 

редакційної комісії. По члену редакційної комісії пропозиції 

є? Немає. 



Ставлю пропозицію на голосування: членом редакційної 

комісії обрати пані Паламарчук.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання до редакційної комісії 

Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Паламарчук, прошу Вас зайняти Ваше місце в 

редакційній комісії.  

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 

Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням  

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік 

 2 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік   

 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю пропозицію на голосування про наступний порядок 

денний: питання про виділення коштів в сумі 200 тис.грн., 

розпорядником визначити міську лікарню, на харчування і 

закупівлю дезинфікаційних засобів, і халатів, і масок в 

необхідній кількості в межах цих коштів, для того, щоб була у 

нас можливість виконувати постанову КМУ по запобіганню 

розповсюдження коронавірусу. І друге питання - це 

співфінансування з державним і обласним бюджетами, з 

коштами ДФРР і соцеконом розвитку тих програм, які 

заплановані на цей рік, зокрема наших доріг. Більш детально 

при прийнятті рішень ми визначимося.  

Питання до ЖКГ і пані Кошевецької. Для того, щоб нам дати 

співфінансування, нам потрібно прийняти рішення про 

внесення змін до програми ЖКГ?  

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Повідомила, що до програми ЖКГ не потрібно вносити зміни. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Отже. Перше питання - це зміни до програми охорони 

здоров'я в частині перерозподілу коштів, чи виділення коштів 

на фінансування заходів по недопущенню розповсюдженню 

коронавірусу, а саме на харчування людей, які будуть 

прибувати на обсервації, а також закупівлю для медичного 

персоналу дезинфікаційних засобів і халатів, і масок. Тобто на 

заходи, які передбачені постановою КМУ по запобіганню 

розповсюдження коронавірусу. 



Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Валентина Павлівна! Чи отримали ми субвенцію з 

м.Кролевець на гемодіаліз, 40 тис.грн.?  

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Повідомила, що дані кошти прийшли. 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Розпорядженням? Добре. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так, розпорядженням, ми потім затвердимо. 

Друге питання - це зміни до бюджету в частині по охороні 

здоров'я і співфінансуання ДФРР, соцеконому. 

Пропоную цей порядок денний проголосувати і затвердити. 

Два питання. Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного VІ 

пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

 

1.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 

Вносяться зміни до даної програми, до пункту 2, а саме в 

частині перерозподілу коштів в сумі 200 тис.грн. для міської 

лікарні на придбання продуктів харчування - 100 тис.грн.  

100 тис.грн. для придбання деззасобів та засобів 

індивідуального захисту за рахунок перерозподілу коштів з 

капітальних видатків.  

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. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

По перше я звертаюся до секретаря міської ради. По 

протоколам комісій треба належним чином оформити 

документи, можливо це як виняток, щоб в майбутньому не 

повторювати. 

Друге. Доповідач озвучив знову тему харчування і все інше. 

200 тисяч - згідно виконання постанови уряду. Якщо завтра 

треба мила придбати, то будемо знову збиратися?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу зазначити в редакційній комісії саме таке 

формулювання. І саме за таке формулювання будемо 

голосувати. Так, як ми проговорювали, коли затверджували 

порядок денний. З капітальних видатків для виконання 



постанови уряду, яка передбачає заходи для упередження  

розповсюдження коронавірусу. 

У когось ще пропозиції, запитання будуть? Немає.  

Ставлю одразу на голосування даний проект рішення 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). 

 

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

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Москаленко Ірина Юріївна, заступник начальника 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Даний проект рішення виноситься в частині забезпечення 

співфінансування по інвестиційним проектам, які 

фінансуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. На сьогоднішній день готується пакет 

документів для виділення коштів з цього державного фонду і 

станом на 16 число ми повинні надати відповідне рішення для 

виділення нам цих коштів. Підготовлено проект рішення, 

яким передбачено за рахунок вільного залишку в сумі 

5071,939 тис.грн. спрямувати відділу освіти на 

співфінансування інвестиційного проекту... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дослухайте Іван Миколайович! 

 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Це підготовлено такий проект, який наданий оргвідділу і 

знаходиться у вас на столах. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Продовжуйте. 

 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

На об'єкт реконструкції будівлі Конотопської гімназії 

Конотопської міської ради по вулиці Братів Радченків, 21 в 

сумі 2830,408 тис.грн. І управлінню ЖКГ Конотопської 

міської ради на реконструкцію дороги по вулиці 

Лазаревського від проспекту Червоної Калини до вулиці 

Пушкіна в сумі 2241,531 тис.грн.  

Крім того, для забезпечення співфінансування проведено 

перерозподіл об'єктів по управлінню ЖКГ. Зменшено планові 

призначення по об'єкту "Реконструкція котельні по вулиці 

Віктора Деняка із заміною тепломережі в місті Конотоп" в 



сумі 199,0 тис.грн. та направити на об'єкт "Реконструкція 

дороги по вулиці Лазаревського від проспекту Червоної 

Калини до вулиці Пушкіна" в сумі 1288,012 тис.грн. та на 

об'єкт "Капітальний ремонт дороги по вулиці Клубній від 

вулиці Кооперативної до будинку №44 по вулиці Клубній в 

місті Конотоп" в сумі 611,988 тис.грн.  

З метою забезпечення співфінансування пропонується внести 

зміни до пункту 19 рішення міської ради і викласти 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 

ім.ак.М.Давидова" на придбання обладнання та виготовлення 

ПКД з реконструкції приймального відділення КНП КМР 

"Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.Давидова" на суму 2421,2 

тис.грн., по комунальному некомерційному підприємству 

"Конотопська міська лікарня" на придбання обладнання на 

суму 1293,8 тис.грн., по відділу освіти Конотопської міської 

ради на реконструкцію Конотопської гімназії в сумі 200,0 

тис.грн., по відділу культури і туризму Конотопської міської 

ради на суму 200,0 тис.грн. для виготовлення ПКД на 

капітальний ремонт Конотопського міського будинку 

культури "Сучасник". І це те, що додається по управлінню 

ЖКГ Конотопської міської ради на об'єкт "Реконструкція 

дороги по вулиці Лазаревського від проспекту Червоної 

Калини до вулиці Пушкіна" на суму 3529,543 тис.грн. та на 

об'єкт "Капітальний ремонт дороги по вулиці Клубній від 

вулиці Кооперативної до будинку №44 по вулиці Клубній в 

місті Конотоп" на суму 611,988 тис.грн.  

Це той проект, який був підготовлений. Далі, на скільки я 

знаю, було обговорення цього питання і були внесені 

пропозиції депутатами щодо перерозподілу коштів в рамках 

управління ЖКГ - зменшення видатків по капітальному 

ремонту покрівель житлових будинків. Тобто не 

використовувати вільний залишок в сумі 5 млн. 71 тис.грн., а 

провести перерозподіл. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Сьогодні працювала комісія ЖКГ, 

розглядала питання щодо розподілу капітальних видатків 

бюджету розвитку і там стояло питання про співфінансування 

по капітальним видаткам в розмірі 5,5 млн.грн. Тому рішення 

прийнято, ось протокол і прошу включити це в рішення. 

Тобто за рахунок бюджету розвитку 5,5 млн.грн. на дві 



дороги.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Артем Юрійович! Це бюджетне питання, знову фінансування. 

Я знову повторюю, як виняток я згоден, тільки по двом 

дорогам. А якщо по Закону, то бюджетна комісія не 

розглядала ці питання, тому що кворум тільки дві людини. 

Тому прохання. Якщо ми домовляємось по двом дорогам по 

Пушкіна і по Клубній, то ми підтримуємо, як виняток. Все 

інше, це вже зовсім інші питання. І проект рішення, ви тільки 

надаєте пояснювальну записку. А проекту рішення немає. 

Давайте все казати, як повинно бути.  

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Проект рішення є. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У мене також цього проекту рішення на столі немає. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Згідно розгляду і згідно пояснювальної записки, тут 

Лазаревського - Пушкіна 1 млн. 288 тис.грн., а Ви кажете про 

2 млн.грн., якась інша сума. Ми правильно друг-друга 

зрозуміли? 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Правильно. Є загальна сума, яка виділяється на 

співфінансування даного об'єкту. По вулиці Лазаревського іде 

за рахунок перерозподілу 1 млн. 288 тис... 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Сергій Миколайович Вам сказав. Ми розглядали ці суми 

видатків за рахунок бюджету розвитку, а не за рахунок інших 

видатків.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте йти по порядку. Ви озвучили, є правка... 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У мене два питання. Перше - сума, яка написана в 

пояснювальній записці, вона 1 млн. 288 тис.грн. Доповідач 

каже іншу цифру. Це перша розбіжність. Друга розбіжність - 

за рахунок чого це буде фінансуватись? Комісія 

рекомендувала за рахунок бюджету розвитку. Доповідач інше 

каже. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Зараз дійдемо до бюджету розвитку. По цифрі. Скільки 

потрібно на співфінансування на дорогу по Клубній? Там 3 

млн.? Скільки? 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

На реконструкцію дороги по вулиці Лазаревського від 

проспекту Червоної Калини до вулиці Пушкіна потрібна 

загальна сума 3 млн. 500 з лишнім тисяч. Вони ідуть у 

пояснювальній записці двома пунктами - за рахунок вільного 

залишку і за рахунок перерозподілу.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вони сказали, що не вільним залишком. 

 

Москаленко  Я розумію, але сума та. 



Ірина Юріївна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Давайте так. Є пропозиція комісії ЖКГ - взяти за рахунок 

бюджету розвитку. Зрозуміло. Не заперечую. Давайте з 

бюджету розвитку. Але це нам треба зробити. Значить 3 млн. 

500 з лишнім тисяч ми фінансуємо з бюджету розвитку.  

І друге. Здається 611 тисяч на вулицю Клубну теж з бюджету 

розвитку? З бюджету розвитку. Загальна сума - це 4 млн. 141 

тис.грн., ми зараз виділяємо з бюджету розвитку на 

співфінансування по об'єктам капітального будівництва. Це 

все, що нам потрібно співфінансувати? Я маю на увазі дороги. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Хотілося б почути когось з управління ЖКГ, хто є присутнім, 

по цим двом дорогам. Чи взагалі відбувся тендер, скільки 

освоєно грошей, скільки залишилося і скільки потрібно. І 

повторюю. Це рішення бюджетне, тому не комісія ЖКГ, ми 

прислуховуємося до них, але приймаються рішення на 

бюджетній комісії, як обов'язково.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Колесников. Яка загальна сума тендеру по Клубній і загальна 

сума по Лазаревського?  Скільки коштів було освоєно до 

нового року і скільки ще потрібно? 

Колесников  

Артем Юрійович 

По об'єкту "Капітальний ремонт дороги по вулиці Клубній" в 

районі 12 школи, загальна вартість об'єкту в цінах 2019 року 6 

млн. 463,9 тис.грн. В минулому році освоєно 1 млн. 663 

тис.грн. Залишок, який залишився, поділено на дві частини, 4 

млн. 188 тис.грн. фінансує держава і 611 тис. 988 грн. з 

міського бюджету.  

По вулиці Лазаревського загальна вартість ПКД в цінах 2019 

року 14 млн. 773 тис.грн. Освоєно 7 млн. 469 тис.грн. в 

минулому році. В цьому році держава надає 3 млн. 774 

тис.грн. за умови, що з міського бюджету буде виділено 3 

млн. 529 тис.грн. Тобто 50 на 50.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Такі умови перед нами поставили. Добре. По дорогам нам 

потрібно ще щось дофінансовувати, чи по паркам, чи по 

дорогам? Мається на увазі співфінансування. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Тільки ДФРР.... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Добре. Як і домовилися, співфінансуємо дві дороги.  

Проект рішення звучить так: за рахунок бюджету розвитку 

виділити суму коштів в розмірі 4 млн. 141 тис. 531 грн. на 

співфінансування по дорогам по вулиці Клубній і по вулиці 

Лазаревського. Відповідно 611 тис.грн. на вулицю Клубну і 

решта на вулицю Лазаревського. А також 200 тис.грн. на 

виконання заходів по постанові КМУ про запобігання 

розповсюдження і поширення коронавірусу.  



Якщо не має заперечень, то ставлю на голосування саме це, 

що я озвучив, в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, 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). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дякую всім за увагу.  

Пленарне засідання оголошується закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Голова редакційної комісії      Віталій ГЛАНЦ 
 


