
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 9 пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради 
 

від 30.04.2020, 10:00             м.Конотоп, 

   велика зала засідань 

 

 

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

Присутні на сесії:   22 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу вас зареєструватися в електронній системі 

голосування ВІЧЕ. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зареєструвалося на сесії 22 особи, з них 21 депутат і міський 

голова. Сесія є правомочною і пленарне засідання 

оголошується відкритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На першому пленарному засіданні 39 сесії до складу 

редакційної комісії було обрано депутатів: 

Гланца Віталія Аркадійовича; 

Завгороднього Сергія Івановича. 

Зараз присутній тільки депутат Гланц. У кого які є пропозиції 

до редакційної комісії? Немає пропозицій. 

Міський голова запропонував обрати членом редакційної 

комісії Гричановського Анатолія Миколайовича.  

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію обрати до 

складу редакційної комісії Гричановського А.М. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання до ред.комісії Гричановського 

А.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Переходимо до визначення порядку денного 9-го пленарного 

засідання тридцять дев'ятої сесії. За результатами засідання 

Погоджувальної ради до розгляду на дев'ятому пленарному 

засіданні пропонується 29 питань. Пропозиції щодо порядку 

денного вам роздані. 

 



ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного IX пленарного засідання 39 сесії міської ради  

7 скликання 

30 квітня 2020 року 

№ Назва проекту рішення 

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 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 

3.  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 

4.  Про припинення прав на земельні ділянки та 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 рішення міської ради, скасування рішення міської ради 

та 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 в суборенду 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 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

8.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу 

 Матвієнко В.М., в.о. старости Підлипненського старостинського округу 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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



9.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по Підлипненському 

старостинському округу 

 Матвієнко В.М., в.о. старости Підлипненського старостинського округу 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

10.  Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Підлипненського старостинського округу 

(с.Підлипне, с.Калинівка, с.Лобківка) 

 Матвієнко В.М., в.о. старости Підлипненського старостинського округу 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

11.  Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту Конотопської 

міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

12.  Про надання матеріальної допомоги 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту Конотопської 

міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

13.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин Конотопа» 

 Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

14.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

15.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Самсоненко С.А. 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

 



16.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік 

 Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

17.  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

 Мусієнко С.В., начальник відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

18.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія) 

 Мусієнко С.В., начальник відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Бібик В.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

19.  Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. 

академіка Михайла Давидова» 

 Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та 

праці 

Сизон Т.А., секретар міської ради 

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

20.  Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня» 

 Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та 

праці 

Сизон Т.А., секретар міської ради 

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

21.  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 

Сизон Т.А., секретар міської ради 

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



22.  Про створення філії Комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» - «Підлипненський сільський центр культури і дозвілля» 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської 

міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

23.  Про затвердження Статуту Конотопської міської централізованої бібліотечної 

системи в новій редакції 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської 

міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

24.  Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2016 (7 скликання 21 сесія) 

 Зеленський Ю.О., завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої 

політики 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

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

25.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

 Клименко А.Д., начальник управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

26.  Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном 

комунальної власності Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів 

 Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

27.  Про звернення до Верховної Ради України 

 Журавель Н.М., начальник відділу міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Завгородній С.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 



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

громади на 2020 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

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

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

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

змін на 2020 рік) 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Вже безпосередньо перед початком роботи сесії 

надійшла пропозиція від депутатського корпусу виключити 

два проекти рішення з тих, які вже пройшли Погоджувальну 

раду. Це два проекти рішення по визначенню заступників 

міського голови. Тому ставлю порядок денний на голосування 

за основу, потім за виключення питань і потім в цілому. 

Заперечень немає? Немає. 

Товариство! Порядок денний вам розданий. Ставлю на 

голосування порядок денний за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Затвердження порядку 

денного IX пленарного засідання 39 сесії міської ради.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування пропозицію виключити два проекти 

рішення під номером 14 та номером 15. Це по двом 

заступникам міського голови. Товариство! Прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключення питань №14 та №15. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування порядок денний в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного IX пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

IX пленарного засідання 39 сесії міської ради  

7 скликання 

30 квітня 2020 року 

№ Назва проекту рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

2.  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 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

3.  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 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

4.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради, скасування рішення міської ради 

та рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

6.  Про надання в суборенду земельної ділянки 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

7.  Про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

8.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 



9.  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 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

10.  Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Підлипненського старостинського округу 

(с.Підлипне, с.Калинівка, с.Лобківка) 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Марченко Ю.М., член профільної постійної комісії міської ради 

11.  Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

 Дубовик С.В., заступник начальника управління соціального захисту 

Конотопської міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

12.  Про надання матеріальної допомоги 

 Дубовик С.В., заступник начальника управління соціального захисту 

Конотопської міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

13.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин Конотопа» 

 Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської 

ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гланц В.А., заступник голови профільної постійної комісії міської ради 

14.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік 

 Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи міської 

ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

15.  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

 Мусієнко С.В., начальник відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 



Гланц В.А., заступник голови профільної постійної комісії міської ради 

16.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія) 

 Мусієнко С.В., начальник відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради 

Омельченко Т.П., перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Гланц В.А., заступник голови профільної постійної комісії міської ради 

17.  Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. 

академіка Михайла Давидова» 

 Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та 

праці 

Сизон Т.А., секретар міської ради 

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

18.  Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня» 

 Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та 

праці 

Сизон Т.А., секретар міської ради 

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

19.  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 

Сизон Т.А., секретар міської ради 

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

20.  Про створення філії Комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» - «Підлипненський сільський центр культури і дозвілля» 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської 

міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

21.  Про затвердження Статуту Конотопської міської централізованої бібліотечної 

системи в новій редакції 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської 

міської ради 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 



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

22.  Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2016 (7 скликання 21 сесія) 

 Зеленський Ю.О., завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої 

політики 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

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

23.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

 Клименко А.Д., начальник управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Сахно О.О., член профільної постійної комісії міської ради 

24.  Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном 

комунальної власності Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів 

 Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Сахно О.О., член профільної постійної комісії міської ради 

25.  Про звернення до Верховної Ради України 

 Журавель Н.М., начальник відділу міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Самсоненко С.А., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Завгородній С.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

громади на 2020 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Паламарчук Т.М., секретар профільної постійної комісії міської ради 

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

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

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

змін на 2020 рік) 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Паламарчук Т.М., секретар профільної постійної комісії міської ради 



№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 3 
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 4 
 Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі   

 5 
 Про внесення змін до рішення міської ради, скасування рішення міської ради та 

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 6  Про надання в суборенду земельної ділянки   

 7  Про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності   

 8 
 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу   

 9 

 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по Підлипненському 

старостинському округу   

 10 

 Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Підлипненського старостинського округу (с.Підлипне, 

с.Калинівка, с.Лобківка)   

 11 
 Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради   

 12  Про надання матеріальної допомоги   

 30 
 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення  на 2017-2021 роки   

 13  Про присвоєння звання «Почесний громадянин Конотопа»   

 16 
 Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік   

 17 

 Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 18 

 Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія)   

 19 

 Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. 

академіка Михайла Давидова»   

 20 
 Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня»   

 21 
 Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 



міста Конотоп на 2020 рік   

 22 
 Про створення філії Комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» - «Підлипненський сільський центр культури і дозвілля»   

 23 
 Про затвердження Статуту Конотопської міської централізованої бібліотечної 

системи в новій редакції   

 24 

 Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2016 (7 скликання 21 сесія)   

 25 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 26 

 Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном 

комунальної власності Конотопської міської об’єднаної територіальної громади 

на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів   

 27  Про звернення до Верховної Ради України   

 28 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік   

 29 

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

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

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

змін на 2020 рік)   

 

 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на депутатських 

комісіях. За результатами розгляду запропоновано виключити 

пункт 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 і пункт 5 теж. Дані пункти 

виключили у зв’язку з питаннями доопрацювання. Також були 

пропозиції доповнити даний проект пунктами 1.1.8, 1.2.3, 

4.1.6. Прошу підтримати даний проект з доповненнями та 

винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія дійсно розглянула дані питання та вирішила 

виключити пункти 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5 для детального 

вивчення та доповнити проект рішення пунктами 1.1.8, 1.2.3, 

4.1.6. Комісія просить підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! З метою пришвидшення нашої роботи я хочу з 

вами порадитися. Є два варіанти голосування: зараз ставлю на 

голосування в цілому у відповідності до рішення комісії чи 

мені ставити за основу, правка, в цілому?  

Обговорення питання. 



Добре. Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правки, які наведені земельною 

комісією міської ради і озвучені її секретарем Юрієм 

Марченко, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Марченко Ю.М.: Правки та доповнення 

земельної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на профільних 

депутатських комісіях, зауважень не надійшло. Є пропозиція 

доповнити даний проект рішення: 1-й пункт доповнити, 2-й 

пункт доповнити, 7-й, доповнити пункт 20 і 21. Прошу 

підтримати даний проект рішення разом із доповненнями та 

винести його на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання, просить підтримати даний 

проект рішення за умови доповнення пунктами 1.1.30, 1.1.31, 

1.1.32, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 7.1.2, 7.1.3, 20, 21.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого є зауваження та пропозиції до даного проекту рішення, 

зокрема саме в частині доповнення? Немає.  

Тоді все ж таки я поставлю на голосування даний проект 

рішення одразу в цілому з урахуванням пропозицій 

відповідної профільної комісії.  Не заперечуєте? Не 

заперечуєте.  

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому... Мікрофон Тягнію С.М. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Повідомляю про конфлікт інтересів. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в цілому 

з урахуванням зачитаних правок, пропозицій відповідної 

комісії , прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект був розглянутий на профільних депутатських 

комісіях, зауважень та пропозицій не було, прошу його 

підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула даний проект рішення та просить 

підтримати його.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та пропозиції до даного проекту рішення є? 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект був розглянутий на профільних депутатських 

комісіях. За результатами розгляду запропоновано виключити 

пункт 1.7, а також доповнити проект рішення пунктами 1.14, 

1.15, 1.16, 1.17 і 5.2. Прошу підтримати даний проект разом із 

доповненнями та винести його на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 



Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Комісія розглянула даний проект рішення та вирішила 

виключити на доопрацювання пункти 1.7 та прийняти з 

доповненнями: 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 5.2.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Стосовно пункту 4 у нас на попередніх засіданнях 

Погоджувальної ради були запитання. Я так розумію, що ці 

землі вже обробляються, тому скажіть на який строк 

передаються? На рік чи більше?  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

На рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Дякую.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає більше зауважень, запитань? 

Тоді ставлю на голосування даний проект рішення з 

урахуванням правок і доповнень відповідної профільної 

комісії на голосування одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про внесення змін до рішення міської ради, скасування рішення міської ради та 

рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект був розглянутий на депутатських профільних 

комісіях. За результатами розгляду запропоновано доповнити 

пунктом 17. Прошу даний проект рішення підтримати, 

винести його на голосування разом із доповненням. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія підтримала даний проект рішення, але в протоколі 

нашої комісії не зазначено дану правку, щоб доповнити 

пунктом 17. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

На підставі заяви Олех К.І. та керуючись зміною власника 

нерухомого майна, це договір купівлі-продажу житлового 

будинку, скасувати пункт 148 рішення виконкому від 

01.12.1993 №421 в частині приватизації земельної ділянки 

площею 0,1 га на ім'я Кичі Г.В. в місті Конотоп по вулиці... Це 

присадибна земельна ділянка. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення з правкою. 

Семеніхін  Товариство! У кого є запитання з цього приводу? Зауваження, 



Артем Юрійович пропозиції? 

Тоді ставлю на голосування даний проект рішення з 

доповненням, яке зараз озвучила пані Дмитренко, в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради, скасування рішення міської ради 

та рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про надання в суборенду земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Профільними депутатськими комісіями даний проект рішення 

було погоджено, пропозицій і заперечень не надійшло, прошу 

його підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула даний проект рішення, пропозицій не 

надходило, просимо підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання в суборенду 

земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних депутатських комісій, зауважень та пропозицій не 

було, прошу підтримати даний проект і винести його на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія дійсно розглянула дане питання, пропозицій і 

зауважень не надходило, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 



 цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної 

власності. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях 

профільних депутатських комісій, зауважень не було, прошу 

даний проект підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання і просить підтримати його. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації по 

Підлипненському старостинському округу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

виготовленої землевпорядної документації по Підлипненському старостинському 

округу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях 

профільних депутатських комісій, пропозицій і зауважень не 

надходило, прошу даний проект підтримати і винести його на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія дійсно розглянула дане питання та рекомендує 

прийняти його.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, 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). 

 

10.Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Підлипненського старостинського округу (с.Підлипне, 

с.Калинівка, с.Лобківка). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданнях 

профільних депутатських комісій, пропозицій і зауважень не 

надходило, прошу даний проект підтримати і винести його на 

голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю  

профільної постійної комісії Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія дійсно вивчила дане питання, розглянула, пропозицій 

і скарг не надходило, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Підлипненського старостинського 

округу (с.Підлипне, с.Калинівка, с.Лобківка).  

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дубовик Сергій Віталійович, заступник начальника 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Дубовик  

Сергій Віталійович 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

зауважень не було, прохання прийняти рішення. Даний проект 

рішення покликаний тим, що повноваження з оздоровлення 

дітей в літніх оздоровчих таборах переходять від відділу 

молоді та спорту до управління соціального захисту 

населення. Тому є потреба викласти положення про 

управління соцзахисту в новій редакції у відповідності до 

чинного законодавства. 



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 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Дубовик Сергій Віталійович, заступник начальника 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Дубовик  

Сергій Віталійович 

Дане питання було розглянуто на профільній комісії, 

зауважень не було, прохання прийняти рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Матеріальна допомога з урахуванням заяв, які надійшли 

часом на зараз. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

На сьогодні. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На зараз, на момент голосування. 

Обговорення питання. 

Білоус  

Інна Василівна 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

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 

Зауважень та заперечень немає? 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 



Дубовик 

Сергій Віталійович 

 

Повідомив, що був ще один проект рішення, який був знятий, 

але там є технічне питання - внести зміни в комплексну 

програму соцзахисту, а саме прописати 1 млн. 130 тис.грн., 

це депутатські кошти, які люди вже отримують, а в 

програмі коштів немає.  

Депутати вирішили повернутися до розгляду порядку денного 

та включити дане питання в порядок денний.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання про повернення до розгляду 

порядку денного, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Є пропозиція включити до порядку денного 

рішення, яке зачитає Дубовик С.В.  

Дубовик 

Сергій Віталійович 

Проект рішення "Про внесення змін до Міської комплексної 

програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є пропозиція включити дане рішення до порядку денного, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення порядку денного питанням 

озвученим Дубовиком С.В. 

 

30.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення  на 2017-2021 роки. 

Дубовик 

Сергій Віталійович  

В цьому проекті рішення потрібно залишити пункт 3.1, 

підпункт 4 "Надання матеріальної допомоги за рахунок 

резервного фонду на виконання виборчих програм та 

доручень виборців особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах". Також виключити підпункт 1 пункту 

3.1 "Надання матеріальної допомоги особам, які перебувають 

у скрутному становищі, екстремальних ситуаціях".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Саме в такому формулюванні, яке зачитав 

Дубовик С.В. я ставлю на голосування в цілому даний проект 

рішення, тобто тільки в частині депутатських коштів, прошу 

голосувати. 

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

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

комплексної програми соціального захисту населення  

на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про присвоєння звання «Почесний громадянин Конотопа». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 



Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на профільній комісії, прошу 

підтримати даний проект рішення. Проектом рішення 

пропонується присвоїти посмертно Почесне звання 

«Почесний громадянин Конотопа» Антоненко Зінаїді 

Опанасівні, лікарю-інфекціоністу, завідуючій інфекційного 

відділення Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна 

лікарня ім. академіка Михайла Давидова». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ця людина, пані Зінаїда, ми її дуже добре всі 

знали, вона дійсно лікар була від Бога і так сталося, що саме 

ця ситуація з коронавірусом, можна сказати призвела до того, 

що вона  пішла на той світ. Тож я зараз, перед прийняттям 

цього рішення, пропоную хвилиною мовчання вшанувати її 

пам'ять.  

 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається представнику відповідної 

профільної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування дане питання одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин Конотопа». 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, комісія підтримала даний проект рішення, прошу 

винести на голосування. Суть проекту: в рамках затвердженої 

програми йде збільшення коштів на забезпечення харчування 

обслуговуючого персоналу блокпостів на суму 48,0 тис.грн. 

20 тис.грн. було попередньо плюс 28 тис.грн., це до 11 травня,  

до закінчення карантину, який встановлений на державному 

рівні.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 



Миколайович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Тоді прошу голосувати одразу в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення організаційної діяльності на 2020 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 

9 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хочу довести до відома громади, що депутатським корпусом 

на попередньому пленарному засіданні було прийнято 

рішення про видалення, здається, 500 тис.грн. на закупівлю 

дезінфекційних засобів на обробку вулиць, місць загального 

користування і так далі. Але потім використання цих 

деззасобів було відрегульовано Урядом, тобто ми закупали на 

всі площі, на все, що було потрібно згідно постанови, 

планували закупити і гроші виділили, хочу подякувати всім за 

це все, але потім Уряд вніс зміни в свою постанову і 

відповідно в результаті цього змогли зекономити 470 тис.грн. 

У нас є економія 470 тис.грн. 

Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

 

Даний проект рішення було розглянуто на профільній комісії 

та бюджетній комісії. Було зауваження скоротити видатки на 

190,8 тис.грн., те що стосується фінансування заходів з 

утримання та здійснення технічного обслуговування системи 

відеоспостереження до вивчення питань.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику відповідної профільної комісії 

Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це питання розглядалося на профільній постійній комісії, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є зауваження, заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування одразу цей проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної комісії, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної міської програми «Правопорядок на 



2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

31.03.2016 (7 скликання 9 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

 

Даний проект рішення також розглядався на засіданні 

профільної комісії, на бюджетній комісії, на загальних зборах. 

прошу винести на голосування. Суть питання: ми надаємо 

субвенцію нашим пожежникам, а саме на придбання 

гелікоптера - 50 тис.грн., для проведення розвідки очагів 

пожеж, а також 91 тис.грн. для ремонту пожежної техніки.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я хочу доповнити і роз'яснити це питання. 

Там одним із пунктів ми додаємо можливість поповнення 

матеріального резерву, саме частину тих коштів, які 

зекономлені, щоб у нас матеріальний резерв відповідав 

боротьбі з коронавірусом.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику відповідної профільної комісії 

Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Профільна постійна комісія розглядала це питання, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та забезпечення пожежної безпеки 

на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. 

академіка Михайла Давидова». 

Семеніхін  Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 



Артем Юрійович ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався на постійних профільних 

комісіях. В ході розгляду була внесена правка, щоб рішення 

називалось "Про затвердження Статуту Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка 

Давидова»". Просимо підтримати дане рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати проект даного рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська центральна 

районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова». 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Це аналогічне рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати проект даного рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська міська 

лікарня». 



(Прийняте рішення додається). 

 

21.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 даного рішення розглядався постійними профільними 

комісіями, вносимо пропозицію підтримати дане рішення. 

Вносяться зміни до фінансової частини пункту 2 напрямів 

діяльності щодо перерозподілу коштів в сумі 50 тис.грн. 

заохочення медпрацівників та спрямування їх на проведення 

огляду на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння. Така 

необхідність виникла у зв'язку з тим, що йде реформа і ці 

послуги не будуть компенсуватись Національною службою 

здоров'я України.  

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 

Є зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, 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). 

 

22.Про створення філії Комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» - «Підлипненський сільський центр культури і дозвілля». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шинкаренко Олена Володимирівна, начальник 

відділу культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Це питання було розглянуто на профільній депутатській 

комісії і було підтримано, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський Комісія просить підтримати даний проект рішення. 



Анатолій 

Миколайович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про створення філії 

Комунального закладу «Конотопський міський палац 

культури» - «Підлипненський сільський центр культури і 

дозвілля». 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про затвердження Статуту Конотопської міської централізованої бібліотечної 

системи в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шинкаренко Олена Володимирівна, начальник 

відділу культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Питання було розглянуто на профільній депутатській комісії, 

зауважень не було, 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 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Конотопської міської централізованої бібліотечної 

системи в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 

(7 скликання 21 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Зеленський Юрій Олександрович, завідувач 

сектору міської ради з питань внутрішньої політики. 

Зеленський  

Юрій Олександрович 

Даний проект рішення розглядався на депутатських комісіях. 

За результатами розгляду запропоновано виключити підпункт 

2 пункту 1 проекту рішення в частині збільшення обсягу 

планового фінансування на суму 500 тис.грн. до вивчення 

питання. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається голові 



Артем Юрійович профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення з даною 

поправкою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в цілому 

з урахуванням озвученої поправки, прошу голосувати. 

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

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

Програми «Відкритий інформаційний простір м.Конотоп 

на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради 

від 22.12.2016 (7 скликання 21 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект розглядався депутатськими комісіями, прошу 

винести на голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ліфт включений? 

 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Так. Ліфт в бюджеті включений. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику відповідної профільної постійної комісії міської 

ради Сахну Олександру Олександровичу. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Дане питання було розглянуто на засіданні комісії. Я озвучу ті 

пропозиції, які у нас були. Ми передбачили призначення на 

послуги по утриманню зеленого господарства 600 тис.грн., 

надання послуг з утримання місця відпочинку по Немолота - 

70 тис.грн., проведення поточного ремонту пам'ятників - 200 

тис.грн., вуличне освітлення - 200 тис.грн. Також сьогодні на 

Погоджувальній раді було прийнято рішення про виділення 

150 тис.грн. на закінчення робіт по ліфту по вулиці Лісового, 

16.  

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Ще одне питання, яке було на Погоджувальній раді - це 

виділення 24 тис.грн. на ОСББ. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я бачу, що всі ці суми в пояснювальній записці до бюджету 

відображені. 

Семеніхін  Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 



Артем Юрійович цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, 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). 

 

26.Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном 

комунальної власності Конотопської міської об’єднаної територіальної громади 

на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Тут міська рада виступає на підтримку малого і середнього 

бізнесу, який в своїй діяльності використовує площі, які 

належать територіальній громаді міста Конотоп. Тобто бізнес 

буде звільнений рішенням міської ради від сплати оренди. 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

депутатській комісії. Була пропозиція профільної депутатської 

комісії надати перелік орендарів, які будуть звільнені 

відповідно до цього рішення. Перелік наданий, прошу 

підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику відповідної профільної постійної комісії міської 

ради Сахну Олександру Олександровичу. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Дане питання було розглянуто на комісії. Ті пропозиції, які 

були озвучені… прошу підтримати даний проект рішення. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Слід зазначити, що даний проект рішення стосується лише 

тих суб'єктів господарювання, що займають комунальні 

площі, що вимушено пішли на простій внаслідок пандемії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Так, саме ці. Не маються на увазі аптеки, які зараз заробляють 

хороші гроші в наших лікарнях. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звільнення орендарів від 

орендної плати за користування майном комунальної 

власності Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на період дії протиепідемічних обмежувальних 

заходів. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 



27.Про звернення до Верховної Ради України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Журавель Наталія Михайлівна, начальник відділу 

міської ради по роботі із суб'єктами підприємницької 

діяльності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це питання також в підтримку малого і середнього бізнесу. 

Хочу сказати, що ми спільно вивчили досвід інших міст 

України, які приймають різні рішення за своєю змістовною 

частиною, які теж направлені на те, щоб підтримати малий і 

середній бізнес. І ми консолідовано прийшли до висновку всім 

депутатським корпусом, я також це підтримую, щоб 

звернутися до Верховної Ради України про пришвидшення 

прийняття рішення, яким буде передбачено на законодавчому 

рівні, тому що тут потрібно підходити саме з законодавчої 

точки зору, питання звільнення від сплати єдиного податку 

підприємців, які зараз не здійснюють підприємницьку 

діяльність і страждають від цього, на період карантину і 

надання їм пільги після карантину. А також в цьому листі йде 

мова про те, щоб до міських бюджетів, зокрема до нашого 

бюджету, у вигляді субвенції з державного бюджету були 

повернуті кошти, які наша громада зараз, а це дуже серйозні 

кошти, близько 6 млн.грн. тільки по земельному податку, 

тільки за перший місяць, від сплати яких були звільнені особи 

підприємницької діяльності, юридичні особи, всі гроші, які ми 

недоотримали і ми на цю суму коштів розраховували під час 

прийняття нашого бюджету. Тобто розвиток нашого міста 

багато в чому залежить саме від цих грошей. Тому ми 

звертаємося до Верховної Ради України, щоб вони прийняли 

таке рішення.  

Журавель  

Наталія Михайлівна 

Прошу розглянути і погодити проект рішення "Про звернення 

до Верховної Ради України" з питання підтримки 

законопроекту  «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу 

ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

щодо тимчасового звільнення платників єдиного податку 

першої і другої груп від сплати єдиного податку у зв’язку з 

пандемією (COVID-19)», а також розглянути можливість 

компенсації місцевим бюджетам   за недоотримані 

надходження до місцевого бюджету по сплаті податків за 

землю та нерухоме майно відповідно до ЗУ №3220 від 

16.03.2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо підтримки платників 

податків на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 

(COVID-19)». Прошу розглянути і підтримати даний проект 



рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Подякував Тягнію С.М. за дану ініціативу щодо звернення до 

ВРУ. 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику відповідної профільної постійної комісії міської 

ради Омельченку Тарасу Павловичу. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я думаю, що це не тільки думка членів комісії, а і всіх 

депутатів і наше консолідоване рішення про звернення до 

Верховної Ради України. Тому прошу підтримати це 

звернення. Якщо Верховна Рада не буде приймати проект 

постанови, значить ми обов’язково терміново зберемося і 

приймемо відповідне рішення на місцевому рівні.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення до Верховної 

Ради України. 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.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 був відпрацьований на постійній 

комісії, на Погоджувальній раді. В результаті опрацювання 

прийнято рішення винести на розгляд сесії наступні питання: 

7-й пункт - це прийняття субвенцій із бюджетів різних рівнів. 

8-й пункт - це перенесення вільного залишку грантових 

коштів Євросоюзу по гімназії на відділ освіти для будівництва 

об'єкта гімназія. Це 4285,0 тис.грн.  

Далі йде перерозподіл видатків управління ЖКГ, із 

капітальних видатків переноситься на поточні. Це 1070,0 

тис.грн. на благоустрій і 24 тис.грн. відділу комунального 

майна на сплату внесків в ОСББ. 

Наступний пункт - це перерозподіл по відділу освіти на школу 

№10 на ліквідацію заходів протипожежної безпеки. Це 

перенесення з поточних на капітальні видатки - 13 тис.грн. та 

80 тис.грн. на виготовлення ПКД.  

Далі йде перерозподіл по відділу НС. Із коштів, які ми раніше 

виділяли на ліквідацію НС - 69,2 тис.грн. ми переносимо на 

утримання та обслуговування системи відеоспостереження 

цьому ж відділу. 

Далі по міській лікарні. Переносимо з поточних на капітальні 



видатки 50 тис.грн. для проведення заходів по ремонту 

обсервації. Раніше програмою охорони здоров'я попереднім 

рішенням ми говорили про 131 тис.грн., але частина там 

поточні видатки, капітальні переносяться в бюджеті.  

Далі йде перерозподіл вільного залишку загального фонду, 

який утворився на 1 січня 2020 року. Йде направлення коштів 

для надання субвенції поліції 80 тис.грн, військкомату 5 

тис.грн. І наступна програма - це виділення 141 тис.грн. 12-й 

Державній пожежно-рятувальній частині для придбання 

запчастин на машини та квадрокоптер.  

І відповідно вносяться зміни в 19-й пункт, яким були 

передбачені обмеження щодо використання капітальних 

видатків. Додається сюди об'єкт, це 13 тис.грн. і 80 тис.грн, 

які ми говорили по 10-й школі і додається 150 тис.грн. на 

капітальний ремонт ліфтів по вулиці Лісового, 16.  

Це всі зміни, які були узгоджені і пропонуються до прийняття.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Слово Гапєєвій Л.А. 

 

Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

Я хочу по гімназії зробити уточнення. Таке прохання. В 

пункті 11 я не бачу розблокування коштів в частині місцевого 

бюджету по капвидаткам, які були виділені в грудні минулого 

року на реконструкцію гімназії. У нас, згідно контракту ми 

повинні виконати зобов'язання в частині співфінансування 

грантових коштів і місцевого бюджету. Ми повинні до 30.06 

забезпечити співфінансування не менше 20%. Інакше суму 

гранту потрібно зменшити на цю суму від фінансування з 

місцевого бюджету. 20% - це 632 тис. 121 грн. 18 коп. Ці 

кошти негайно потрібно включити, щоб використовувати 

грантові кошти. Я вчора це казала про співфінансування і я не 

розумію чому не включили. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Людмила Анатоліївна! Ви вчора на бюджетній комісії чітко 

говорили, що так, розморожено кошти Євросоюзу, 

співфінансування потрібне, але можливо його виділити і на 

наступній сесії. Питання було узгоджено, а зараз ми входимо 

в якісь незрозумілі моменти.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Вчора на бюджетній комісії півтори години 

розглядалося це питання. Дійсно, це об'єкт, який заслуговує 

увагу не тільки депутатського корпусу, а всіх і на 

сьогоднішній день було прийнято рішення розблокувати 

грантові кошти в повному обсязі, а і була домовленість з 

виконавцями робіт, що найближчим часом, після надання 

коштів, вони дадуть фактичний графік робіт. Тобто 

зобов'язалися, щоб максимум працівників було на об'єкті і 



щоб ми до 15 травня бачили, яка у них динаміка і скільки 

потрібно ще грошей.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я скажу свою думку, я про цей нюанс не знав, Гапєєва мені 

нічого не сказала про ці 600 тис.грн., я би підняв зараз це 

питання на Погоджувальній раді. Я принципової позиції 

займати не буду, я хочу, щоб ми конструктивно вийшли з цієї 

ситуації. Дивіться, мова йде про 600 тис.грн. для того, щоб 

здійснити співфінансування. Невідомо, як у нас там далі 

будуть проходити чи не проходити сесії. Мова ж не йде про 

всю суму. Мова йде про 20% додати, щоб це йшло як 

співфінансування, щоб потім до нас наші європейські 

партнери не мали претензій, а в договорі прописано, що якщо 

ми не даємо співфінансування на європейські кошти, то ми 

тоді змушені зменшити суму гранту, як сказала Гапєєва, на цю 

суму. Тобто, може все ж таки розглянемо? Це не принципово, 

я не впираюся в це питання, але якщо просто логічно 

подумати, то чому б і ні?  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Я б пішла по узгодженому на Погоджувальній раді проекту 

рішення про бюджет. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я Вашу думку почув. Я хотів би почути думку інших 

депутатів. Дубовик Любов Іванівна. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Моя думка - кошти потрібно розблоковувати, робити графік і 

терміново виконувати всі роботи. Якщо потрібно зменшувати 

кошти грантові, так це взагалі нереально. Краще виділити 

кошти, кошти у нас виділені, просто вони заблоковані. Чому 

не розблокувати 600 тис.грн. я не знаю.  

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Я підтримую виділення коштів.  

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Безперечно, я також за. Я так розумію, Артем Юрійович, що 

сьогоднішні питання - це результат роботи Погоджувальної 

ради. Я за. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я рахую, що нам гімназію потрібно добудувати, але все ж 

таки, якщо є питання, які не були озвучені перед цим, а я так 

розумію, що вчора півтори години на комісії тільки одні 

підрядники могли щось сказати, а фахівець відділу освіти 

була не в курсі питань, які там розглядалися. Давайте все ж 

таки ми перенесемо виділення коштів на наступний раз.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

По даному об'єкту йдуть не один рік такі суперечки, ми вже 

дуже багато коштів втратили навіть на різниці курсу, тому я 

вважаю, що чим бистріше ми будемо виконувати ці роботи і 

закінчимо виконання цього проекту, тим краще буде для міста 

і для репутації. Тому звісно я підтримую. Якщо у депутатів є 

якісь питання, то давайте обговорювати... 



Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Якщо ви рахуєте, що це рішення потрібно прийняти 

якнайшвидше, то давайте зробимо перерву сьогодні і в 

найближчий час розглянемо це питання додатково. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте 10 хвилин перерви. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я маю на увазі скільки потрібно часу для вивчення цього 

питання, я не кажу, що за 10 хвилин. Це моя пропозиція. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

У нас кошти вже були виділені на співфінансування? Вони 

просто заблоковані? Чи ми їх не виділяли? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Виділені і заблоковані. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ці кошти виділені. 

 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Яка сума? 

 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

3 млн. 179 тис.грн., з яких 200 тис.грн. вже дозволено для 

використання.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Тобто ми тільки 600 тис.грн. розблокуємо для 

співфінансування, а інші залишаються заблоковані. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Тільки в цій частині. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Скільки тягнуться ці всі питання? Це все освіта, діти. Чому ми 

зволікаємо з цими всіма питаннями? Терміново розблокувати і 

дати роботу людям!  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я не хочу зараз підвищувати градус цієї 

дискусії, але якщо б вчора всі депутати були присутні, було б 

розширене засідання бюджетної комісії, то в багатьох би була 

інша думка... і по тій трубі, яка повинна була вже бути давно 

відремонтована поточним ремонтом, ніхто не в курсі, кошти 

не виділені. Тому я ще раз прошу, вчора підрядник при всій 

бюджетній комісії, він сказав, що у них зараз актів закрито на 

1 млн. 300 тис.грн. Грантові кошти, вони можуть зараз, відділ 

освіти повністю розраховуватися за всі види робіт. Ці 4 

млн.грн. вони не освоять до кінця травня, у них є зараз робота. 

Ще було питання до підрядників як вони зможуть налагодити 

роботу, щоб вона була в іншому темпі, але там було сказано, 

що ви розблокуйте, ми потім закупимо матеріали і так далі. 

Тому була пропозиція надати графік фактичних, не те, що є 

додатком до договору, а фактичних робіт, щоб можна було, в 

тому числі і депутатам контролювати і допомагати, і відділу 

освіти, і підрядникам. 

Семеніхін  Я не заперечую проти того всього що Ви сказали, але ж там є 



Артем Юрійович 

 

3 млн. з копійками гривень бюджетних коштів, саме нашого 

місцевого бюджету. Мова йде зараз тільки про розблокування 

600 тис.грн. для того, щоб ми потім не втрапили в якусь 

халепу, щоб у європейців, в яких є дуже багато зараз 

претензій у виконанні робіт по 1-й школі і я вам чесно скажу, 

що це є наша з вами спільна вина, що так пригальмовується, 

тому що кошти заблоковані. Є листи від європейців, я їх 

читав, там просто жах. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Вчора на засіданні бюджетної комісії розглядалося це 

питання. Був запрошений підрядник і підрядник повідомив 

нам багато чого про гімназію. Хочу звернутися до Людмили 

Гапєєвої. Чому Ви нам вчора не сказали, що треба 

обов'язково... 

Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

Я вчора сказала про обов'язковість співфінансування. 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Не говорили. Далі. Тепер ще хочу уточнити. Вчора підрядник 

заявив наступне, давайте гімназію візьмемо під контроль 

економіки чи ще когось, не тільки освіта буде проводити ці 

процеси. Тому що вчора підрядник на бюджетній комісії 

заявив про те, що загальна сума договору, яка складає 17,8 

млн.грн. буде недостатньою для того, щоб завершити 

будівельні роботи на гімназію в повному обсязі. Тому я не 

проти того, що говорить Сахно О.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Давайте так, ставлю на голосування проект 

рішення в цілому, який був озвучений пані Кошевецькою. 

Обговорення питання. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Вчора Бондаренко із Шумицьким сказали, що їм суми коштів 

цієї не буде достатньо. Як ми будемо виходити із цього 

положення, ніхто не знає. Економіка нам вчора теж нічого не 

розповіла.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так 10 хвилин і вони розкажуть. 

 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Питання взагалі в тому, що підрядник вчора сказав, що в суму 

тендерної документації і проектом 17 млн.грн. він не ввійде. 

Яким чином буде здійснюватися завершення будівництва 

гімназії, вчора ніхто не почув про це відповідь. Підняли вчора 

питання поточного ремонту лівньовки. Що ми бачимо? 

Гімназія, тобто відділ освіти уже заключив на поточні 

ремонти робіт по гімназії ремонт інших об'єктів, лівньовку не 

включили взагалі. І було багато питань взагалі до розподілу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Ставлю на голосування даний проект рішення так, як 

зачитала Кошевецька, 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). 

 

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

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

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

змін на 2020 рік). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Дане рішення розглядалося на засіданні профільної комісії, 

прошу підтримати внесення змін до додатку 1, додатку 2.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Паламарчук Тамарі 

Михайлівні. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Представники бюджетної комісії просять винести на 

голосування враховуючи всі прийняті рішення на 

сьогоднішній сесії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення? Відсутні. 

Ставлю на голосування одразу в цілому даний проект 

рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку 

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

роки» (7 скликання 32 сесія) (в частині внесення змін на 

2020 рік). 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Доповів депутатам про деякі проблемні питання в  

реконструкції міської гімназії. 

Всі питання розглянуті. Пленарне засідання оголошується 

закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

Голова редакційної комісії     Віталій ГЛАНЦ 


