
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 7 пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради,  

19.03.2020 
 

 

від 19.03.2020, 17:00        м.Конотоп 

 

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

Присутні на сесії:   24 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 24. Сесія є повноважною. Пленарне засідання 

оголошується відкритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Перед тим, як ми розпочнемо розглядати 

пропозиції до порядку денного, хочу зачитати заяву, яка 

надійшла до президії.  

Заява: "Прошу виключити мене з фракції "Рідне місто" з 

19.03.2020". Підпис: Білоус Інна.  

Товариство! Перед тим, як перейти до розгляду порядку 

денного нам потрібно зараз визначитися з редакційною 

комісією.  

(В редакційній комісії працюють Завгородній С.І. та Гланц 

В.А., які були обрані до редакційної комісії 39 сесії). 

Зараз є дві пропозиції до порядку денного 7 пленарного 

засідання 39 сесії  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного VІІ пленарного засідання 39 сесії міської ради  

7 скликання 

 

19 березня 2020 року 

№ Назва проекту рішення 

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 

 

 

№ 

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 VІІ пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зараз є дві пропозиції до порядку денного 7 пленарного 

засідання 39 сесії міської ради 7 скликання. 

Перша з них - "Про внесення змін до програми забезпечення 

медичним обслуговуванням  населення комунальними 

некомерційними підприємствами охорони здоров'я міста 

Конотоп на 2020 рік". 

Друга - "Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік". 

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію до порядку 

денного з двох проектів рішень: "Про внесення змін до 

програми забезпечення медичним обслуговуванням  

населення комунальними некомерційними підприємствами 

охорони здоров'я міста Конотоп на 2020 рік" та "Про внесення 

змін до бюджету Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік".  

Прошу голосувати хто за цей порядок денний. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного VІІ 

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 

До даної програми вносяться зміни на заходи по запобіганню 

занесення та поширення коронавірусу на території міста 

Конотоп за рахунок додаткового виділення коштів в сумі 

3054100 грн., з них 2554100 грн. для ЦРЛ, 500000 для міської 

лікарні. 200000 грн. міській лікарні на медикаменти за 

рахунок раніше передбачених на заходи по облаштуванню 

обсервації. 3793900 грн. заохочення медпрацівників, які 

будуть працювати, безпосередньо контактувати з 

потенційними хворими, в тому числі 3047300 грн. ЦРЛ, 

750200 грн. для Конотопської міської лікарні. На обладнання 

3748200 грн., з них 3217200 грн. додатково, 530900 грн. за 

рахунок раніше виділених на капітальні видатки. 

Конотопській міській лікарні 1400000 грн. за рахунок 

зменшення раніше виділених капітальних видатків. Також 

додатково  виділити кошти в сумі 592000 грн. для 

забезпечення лікування у відділенні гемодіалізу Конотопської 

ЦРЛ та 340000 грн. на інсуліни для хворих на 

інсулінозалежний діабет за пільговими рецептами. 

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 

Міська лікарня просила більше грошей. Чому ми обділяємо 

міську лікарню? Пане Кошевецький, на що Вам не 

передбачено коштів?  

Кошевецький 

Ігор Віталійович 

Повідомив, що розуміння є, кошти є. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. У кого є зауваження, заперечення? 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

А можна письмово отримати проект рішення, який був 

озвучений?  

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зачитано було з протоколу комісії. Можу Вам передати. 

Передайте будь ласка депутату. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Завтра на 8 годину зможете отримати. 



Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Скажіть будь ласка пані Жанна. Цим рішенням ми 

забезпечуємо ЦРЛ засобами захисту для лікарів? Так? 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Ми забезпечуємо засобами захисту для лікарів. Це халати, 

рукавички, маски, респіратори, захисні окуляри, захисні 

щитки, захисні костюми на суму 1554100 грн. Це ЦРЛ.  

Міську лікарню ми забезпечуємо в сумі 500000 грн. на дані 

заходи. В програмі окремою строчкою прописано: пункт 2 

"Організація заходів щодо запобігання поширення 

коронавірусу". 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Я зараз про те, щоб було порозуміння, що ми зараз 

забезпечуємо захисними засобами, забезпечуємо придбання 

дихальних апаратів, які, не дай Боже, будуть терміново 

необхідні і всіма тими необхідними складовими їх. 

Забезпечуємо придбання інсуліну на який час? 

Шульга  

Жанна Олегівна 

На місяць. До визначення на державному рівні механізму 

забезпечення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Так. Чекаємо або субвенцію, або, якщо вступить в силу 

реформа вторинної ланки. Забезпечуємо хворих на гемодіаліз. 

Забезпечуємо місячну потребу на квітень, а потім буде відомо 

на державному рівні - або субвенція, або реформа другої 

ланки. Забезпечуємо матеріальну підтримку лікарів, які 

будуть працювати. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Лікарів, які будуть безпосередньо працювати та контактувати 

з потенційно інфекційними хворими та інфікованими 

особами. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Так. І забезпечуємо медикаментами. Головні лікарі, ви зараз 

задоволені цим рішенням? Так. Все необхідне в лікарень є. Я 

до чого веду? Зараз читаючи сторінки інтернету, є багато рад, 

деякі ради сьогодні працювали на вулиці, для того, щоб не 

збиратися в залі і не робити це скупчення людей, коли є 

заборона таких заходів. І ми також повинні враховувати, що 

місто живе, так Артем Юрійович, в режимі карантину. 

Сьогодні ми забезпечуємо лікарні всім необхідним для того, 

щоб лікарі могли працювати протягом місяця в режимі 

карантину. І думаємо всі про себе і про оточуючих, і про свої 

сім'ї. А зараз нас в залі 24 людини, плюс працівники міської 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я не розумію до чого Ви сказали зараз це, тому що Верховна 

Рада збирається навіть.  

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому. Тому що ми обранці народу і ми повинні 

навіть жертвуючи собою, якщо нам доведеться це робити, 

відстоювати права народу, права людей, які нас обрали. Тому, 



Тетяна Анатоліївна, не треба боятися захищати права людей. 

Я Вас підтримую, я  Вас розумію, але ми тут за людей і за 

громаду Конотопа. Ставлю на голосування.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, 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). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Подякував депутатам за даний проект рішення. 

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  

Фінансовим управлінням на розгляд міської ради готувався 

проект рішення в якому враховувались два питання. Це 

уточнення залишку субвенції з державного бюджету на 

соцеконом розвиток та перерозподілу коштів для здійснення 

заходів по боротьбі з коронавірусом. За підсумками постійної 

комісії з питань економіки, планування бюджету, фінансів, 

інвестиційної та інноваційної політики, 

соціально-економічного розвитку міста, вони підтримали 

внесення змін до бюджету в частині виділення коштів для 

боротьби з коронавірусом по охороні здоров'я. Тому було 

підготовлено відповідний проект, в якому враховано 

виділення коштів на лікарні в сумі 13128200 грн. за рахунок 

перерозподілу коштів. Зменшення коштів по капітальним 

видаткам по нашим бюджетним установам і за рахунок інших 

видатків по загальному фонду 200000 грн. По капітальним 

видаткам 12928200 грн. Зменшення іде по галузям освіти, 

культури, по апарату управління, по соціальному захисту, 

ЖКГ і перерозподіл по охороні здоров'я.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Комісія розглянула зміни до бюджету в частині забезпечення 

медичної галузі, просить підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 



бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство, у мне є особисто, як у міського голови 

доповнення до даного проекту рішення... Я ставлю зараз на 

голосування правку до даного проекту рішення в частині 

розблокування, дозволити використання коштів 

соціально-економічного розвитку, які були. в тому числі, за 

сприянням Народного депутата України Ігоря Молотка, 

залучені в наше місто. Товариство, мотивація така: з огляду на 

те, що у нас іде стрімке падіння курсу гривні і стрімке з 

дорожчання будівельних матеріалів, а також з огляду на ту 

фінансово-економічну ситуацію, яка в нашому місті склалася, 

ці кошти у нас через деякий час можуть забрати, у зв'язку з 

тим, що є велике недовиконання бюджету держави з огляду на 

ситуацію з пандемією коронавірусу. Тобто, протягом 2 місяців 

не будуть сплачуватись основні податки до державного 

бюджету і до місцевих бюджетів. Тобто, поки ми маємо шанс, 

ми маємо дати можливість нашому місту отримати нові парки 

відремонтовані, парк "Юність", парк "Свободи", новий 

фонтан, а також добудувати вулицю Тургенєва, яка вже 

частково зроблена.  

Шановні депутати! Я вас закликаю зараз відкинути всі 

політичні амбіції, якісь можливі там непорозуміння чи ще 

щось, а проголосувати так само, як ми проголосували за 

перший проект рішення по захисту медиків. Давайте 

захистимо всю громаду міста Конотоп і дамо їй право на 

красиві парки, на хороші дороги, на красивий фонтан. Це теж 

потрібно нашим дітям. Це потрібно всім! Я прошу за це 

проголосувати.  

Ставлю на голосування доповнення: розблокувати і дозволити 

використання коштів соцеконом розвитку в повній мірі, які 

направлені урядом по парку "Юність", по парку "Свободи", по 

міському фонтану і по вулиці Тургенєва. Слово пані Білоус. 

Білоус  

Інна Василівна 

 

Я хочу, щоб Кошевецька надала пояснення щодо того 

відкликання коштів. Для цього повинна бути законодавча чи 

постанова, чи ще щось для того, щоб ці гроші були відкликані. 

І про те, що Ви кажете, це не так просто, як Ви зараз можете 

сказати. Тому хочу, щоб Кошевецька прокоментувала з 

позиції посадовця, який відповідальний за це. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не заперечую, прокоментуйте. Теоретично, уряд може 

відкликати ці гроші? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Поки що якихось законодавчих актів на цю тему немає, але 

можливо на різних етапах бюджетного процесу. Поки що 



 немає ніяких законодавчих актів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поки що немає цього рішення. Але ми всі розуміємо, що є 

невиконання, а також, пані Білоус, хочу, щоб Ви зрозуміли і 

Ви це бачите по обмінкам, видно який курс долара і 

відповідно зростає вартість робіт і плюс ми втрачаємо час.  

Білоус  

Інна Василівна 

 

Я хочу зауважити Артем Юрійович, будь ласка, не 

маніпулюйте людьми використовуючи слова "долари" і так 

далі. Ми живемо в Україні. Національною валютою України 

являється гривня. Тому, будь ласка, не треба так брати і 

прирівнювати. Коли ми будемо зарплату в доларах 

отримувати, тоді будемо про це казати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дякую Вам! Ви не зрозуміли, що я мав на увазі пані Білоус. І 

особисто для Вас я поясню і для всіх присутніх, і для тих хто 

дивиться нас в прямому ефірі через інтернет. Ми живемо в 

державі з ринковою економікою і відповідно товари і послуги 

прив'язані базово до курсу нашої валюти, нашої гривні. 

Відповідно, якщо вона знецінюється, то зростає вартість, в 

тому числі і того самого палива. Маленький приклад і 

переходимо до голосування... Я вчора їхав у відрядження до 

м.Києва, заїжджав на АЗС купував спиртовий бензин. 

Вартість його була 19.99. Я проїжджав о 15 годині. Назад я 

повертався о 22 годині. Вартість цього бензину була вже 

23.49. І відповідно кожна хвилина зволікання б'є по 

перспективі нашого міста отримати нові парки, нову дорогу і 

новий фонтан. Я закликаю вас Христом Богом, шановні 

депутати, будь ласка, підтримайте цю правку, яку зараз 

зініціював. Пане Позовний, я Вас дуже прошу це підтримати 

особисто. Я знаю, що Ви отримали зараз вказівку не 

голосувати, але я дуже Вас прошу, як людина, як військовий 

військового, як офіцер офіцера, дайте нашому місту життя, я 

Вас дуже прошу.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Артем Юрійович! Ви зараз робити те, що робите завжди, 

дійсно маніпулюєте. І ті люди, які слухають нас, зараз Ви 

знову ставите в ситуацію, коли Ви такий молодець і думаєте 

про громаду міста, а люди, які сидіть в залі, вони зібралися 

просто так.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна  

Я Вам хочу нагадати, що щоб ці кошти зайшли в наше місто, 

було зроблено дуже багато. І зайшли вони не цільовим 

призначенням, а зайшли вони до нас однією сумою. Саме в 

цьому залі ми вирішували її цільове призначення. Зараз всі ми 

бачимо ризики бюджету 2020 року, навіть по забезпеченим, 



по захищеним статтям. Зараз ми бачимо, що нам прийдеться 

всім, як на рівні держави, області, міста передивитись бюджет 

і зробити його перерозподіл. І ці кошти, ми всі за парки і за 

фонтани, але ці кошти можуть бути резервним фондом для 

нас, коли у нас вийде якась прогалина в нашому бюджеті.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Сизон, Ви не праві.  

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Артем Юрійович! Коли ми починали спільну працю, ми 

сказали, що всі рішення будуть прийматися більшістю. Будь 

ласка, Ви бачите, що це питання на цей час не підготовлене. 

Ми всі за і за парки, і за дороги, і за все інше. Якщо питання 

не підготовлене, давайте шукати компроміс в робочому 

порядку в приміщенні, яке поруч знаходиться. Давайте ми так 

і зробимо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Олександр Олександрович! Я не заперечую, у мене болить 

душа, що нам потім доведеться додавати знову мільйони до 

цієї суми, щоб виконати цей проект будівництва парків.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Як немає консенсусу, то давайте перенесемо. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Ми спільно підготували і прийняли бюджет 

на 2020 рік. Цей бюджет був бездефіцитний, ми до 31 грудня, 

у нас всі захищені статті в повному обсязі в тому бюджеті, 

який у нас був прийнятий, були 100%, але життя така цікава 

штука. У нас пройшло ще 2 з половиною місяця, але ми вже, я 

хочу нагадати, 10 млн.грн. у нас є форс-мажор по водоканалу, 

ми додатково виділили кошти. Зараз ми прийняли мінімум із 

того, чим ми можемо допомогти нашим лікарням в боротьбі з 

коронавірусом. Ми не знаємо, яка буде ситуація через 

тиждень, місяць чи 2 місяці і скільки нам потрібно ще буде 

додавати коштів для медицини. Ми знаємо те, що Верховна 

Рада України прийняла рішення щодо змін в Закони, в 

Податковий Кодекс, який зараз вже 13% нашої дохідної 

частини, мінімум 13%, буде зменшено. Я думаю, що сьогодні 

було б правильно протокольно надати доручення фінансовому 

управлінню прорахувати всі можливі варіанти. Якщо 

карантин буде 2 місяці, 4, 6? Якщо у нас мінімум всіх хто 

працює, мешканців, зменшиться на 30%? Це все доходна 

частина нашого бюджету. А витратна частина вона так і так 

буде збільшена. Тому зараз я пропоную надати таке 

протокольне доручення фінансовому управлінню в 

найкоротший термін це зробити. І все ж ми повинні 

розрахувати скільки у нас форс-мажорів може бути по переду. 



Тому що змінюється не Конотоп чи Україна, а змінюється, 

нажаль, весь світ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я категорично проти конфронтації в міській раді. Я не хочу 

зараз ставити на голосування це питання, якщо тут не 

вистачить голосів за те, щоб зараз ремонтувати парки і так 

далі. Стосовно того, що Ви говорите про доручення. 

Доручення це вже існує, воно вже виконується і в частині 

недоотримання бюджетом коштів, я хочу всім сказати, в тому 

числі хто нас дивиться в прямому ефірі, це те, що ми 

недоотримаємо 6 млн.грн. і це тільки по податкам за 2 місяці. 

По податкам мається на увазі земельний податок і так далі. 

Скільки по ПДФО ми не отримаємо? Нам прорахувати зараз 

це нереально, тому що ми не знаємо хто і як із підприємців, 

підприємств, установ, організацій буде здійснювати 

організацію трудової діяльності всіх свої працівників. Тому 

тут нереально і вимагати нереально, я думаю, ми не будемо. І 

відповідно, якщо буде на місяць продовжено карантин, то 

плюс 3 млн.грн. на місяць ми втрачаємо тільки на земельному 

податку, на основних цих податках. Тому, для того, щоб не 

нагнітати ситуацію і не йти на конфлікт, але я знаю, що тут є 

депутати в міській раді, які хочуть за це проголосувати, 

давайте я не буду зараз ставити це на голосування. Я не буду, 

тому що я бачу, що є таке налаштування не голосувати за це. 

Не будемо в конфлікт заходити. Але, ми повинні розуміти, що 

за дану річ ми всі разом несемо відповідальність.  

Товариство! Тоді, на вашу вимогу, я знімаю свою правку по 

паркам і по дорогам. Хоч я цього не хочу робити. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, 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 

Всі питання порядку денного розглянуті. Єдине що, я зараз 

хочу зробити оголошення, що сьогодні я підпишу 

розпорядження про перенесення чергового пленарного 

засідання у зв'язку з карантином, так як сказала зараз Тетяна 

Анатоліївна і воно буде проведено одразу після його 

завершення.  У випадку, якщо у нас буде виникати якась 

нагальна потреба, якесь нагальне питання пов'язане з 

розвитком ситуації  відносно поширення коронавірусу, я 



залишаю за собою право збирати депутатські комісії і 

відповідно потім збирати сесію для того, щоб захистити 

громаду міста Конотоп. Але я все ж таки дуже прошу 

депутатів зорганізуватися і на наступній сесії не гратися, а 

проголосувати за потреби міста в розвитку.  

Дякую всім присутнім! Дякую всім хто, нажаль, не зміг 

прийти! Пленарне засідання оголошується закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Голова редакційної комісії     Сергій ЗАВГОРОДНІЙ 
 


