
 

УКРАЇНА  

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 10 пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради 
 

від 16.06.2020, 16:30           м.Конотоп, 

             велика зала засідань 

 

  

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

Присутні на сесії:   24 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 24, сесія є повноважною, пленарне засідання 

оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Пропозиції до порядку денного: 

Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Про затвердження посадових окладів. 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації. 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією. 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок 

суб'єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією. 

Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Про викуп об'єкта нерухомого майна. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

землевпорядної документації. 

Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

суб'єкту господарювання. 



Про надання в суборенду земельної ділянки. 

Про внесення змін до програми забезпечення медичним 

обслуговуванням  населення комунальними 

некомерційними підприємствами охорони здоров'я міста 

Конотоп на 2020 рік. 

Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Банно-прального комбінату Конотопської міської ради». 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

А також питання комунального майна. 

Іноземцева 

Тетяна Григорівна 

Я прошу включити в порядок денний 5 питань, які 

надруковані в матеріалах сесії і шосте, Інна Григорівна 

роздала, це дуже важливі питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. По кожному нехай буде готова доповісти і почнемо 

наше засідання з бюджету.  

Товариство! Порядок денний я зараз озвучив, плюс шість 

питань комунального майна, які є в книжці, в надрукованих 

матеріалах сесії. Додаткових матеріалів немає, за 

виключенням одного, яке зараз комунальне майно роздає. Це 

технічне питання. А також надання матеріальної допомоги, 

також включаємо в порядок денний. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Необхідно озвучити ці шість питань і матеріальна допомога, 

а потім вже затвердити порядок денний. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Інна Білоус, підійдіть до мікрофона і зачитайте назви 

проектів рішень. 

Білоус 

Інна Григорівна 

-Про затвердження актів приймання-передачі майна та 

документів Підлипненської сільської ради; 

-Про затвердження ліквідаційного балансу та акту 

ліквідаційної комісії комунального підприємства "Фонд 

підтримки малих підприємств"; 

-Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 

01.03.2018 "Про надання згоди на передачу у державну 

власність Міністерства оборони України з комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп колишнього 

військового майна"; 

-Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 

28.02.2019 "Про надання згоди на передачу у державну 

власність Міністерства оборони України з комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп нерухомого 

майна"; 

-Про прийняття у комунальну власність Конотопської 

міської об'єднаної територіальної громади водопровідної 

мережі; 



-Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

Конотопської об'єднаної територіальної громади основних 

засобів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Проект рішення про надання матеріальної допомоги як буде 

звучати? 

Дубовик 

Сергій Віталійович 

Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Товариство! Порядок денний вам озвучений. 

Якщо зауважень та заперечень немає, ставлю на голосування 

питання затвердження порядку денного в тому порядку, як 

було озвучено, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного X 

пленарного засідання 39 сесії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За 24, порядок денний затверджено.  

 
 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 1 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік   

 2  Про затвердження посадових окладів   

 3  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 4 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 5 
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 6  Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

 7  Про викуп об’єкта нерухомого майна   

 8  Про відмову у наданні дозволу на розроблення землевпорядної документації   

 9 
 Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки суб’єкту 

господарювання   

 10  Про надання в суборенду земельної ділянки   

 21 

 Включення питань до порядку денного: "Про внесення змін до рішень міської 

ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок" та 

"Про надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою"   

 22 
 Про внесення змін до рішень міської ради, скасування рішень виконкому "Про 

приватизацію земельних ділянок"   

 23  Про надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою   

 20  Про надання матеріальної допомоги   

 14 
 Про затвердження актів приймання-передачі майна та документів 

Підлипненської сільської ради   

 15  Про затвердження ліквідаційного балансу та акту ліквідаційної комісії 



комунального підприємства «Фонд підтримки малих підприємств»   

 16 

 Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 01.03.2018 (7 

скликання, 25 сесія) "Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп колишнього військового майна"   

 17 

 Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 28.02.2019 (7 

скликання, 35 сесія) "Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп нерухомого майна"   

 18 
 Про прийняття у комунальну власність Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади водопровідної мережі   

 19 
 Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Конотопської 

об'єднаної територіальної громади основних засобів   

 24 
 Включення до порядку денного питань, які озвучені міським головою 

Семеніхіним А.Ю.   

 25 
 Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради   

 26 
 Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року   

 27 
 Про продовження дії рішень про встановлення місцевих податків і зборів та 

застосування їх в 2021 році   

 28 
 Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства "Центральне"   

 12 
 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради»   

 13 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 29  Про розробку містобудівної документації   

 30 
 Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією 

на 2018-2022 роки в новій редакції   

 11 

 Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік   

 31 
 Включення до порядку денного питань, кі озвучені міським головою 

Семеніхіним А.Ю.   

 32 

 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)   

 33 
 Про реалізацію Конотопською міською радою засад державної регуляторної 

політики   

 34 
 Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради та Підлипненської сільської ради за 2019 рік   
 
 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Для подальшої роботи сесії нам потрібно 

обрати редакційну комісію. Я пропоную до складу лічильної 

комісії включити пана Бейгула, а також… Є бажаючі? 

Немає.  А також Олену Багрянцеву. 

Прошу голосувати за такий склад редакційної комісії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Редакційна комісія: Бейгул І.С., 

Багрянцева О.Ю. 

 

1.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 

Я прошу прийняти всі субвенції, які ми до цього часу 

отримали з бюджетів різних рівнів. У пояснювальній записці 

в пункті 1.2 це є і плюс сьогодні ще додатково 380 тисяч ми 

отримали із області. Тому прошу всі ці субвенції врахувати. 

Другий блок - це зміни по освіті. Було обговорено на 

комісіях, досягнуто згоди про перенесення коштів. Перш за 

все це перенесення з поточних на капітальні по дитячому 

садочку "Ялинка", по дитячому садочку "Золотий ключик", 

по "Казці", по Гімназії. Співфінансування 94 тисячі для 

отримання субвенції на ремонт харчоблоку по Конотопській 

Гімназії. Перенесення 100 тисяч з поточного на дитячі 

садочки "Теремок" і "Золотий ключик" згідно приписів 

відділу з питань надзвичайних ситуацій. Також, економія по 

енергоносіям 110 тисяч та по оплаті праці 80 тисяч на 

поточний ремонт огорожі стадіону Локомотив. Це все 

перенесення. Далі перенаправляються кошти із енергоносіїв 

450 тисяч на школу №10, на ремонт системи автоматичної 

сигналізації та оповіщення. Також переносяться кошти з 

енергоносіїв на 11 школу на поточний ремонт робіт по 

ліквідації наслідків затікання в 11-й школі. Це я назвала 

перенесення по освіті. По 11-й школі відділ освіти порахував 

82 тисячі. Прийнято було рішення на комісії, що спочатку 

виділити кошти на поточний ремонт, зробити необхідне, 

щоб ліквідувати затікання і потім розглядати питання щодо 

капітального ремонту покрівлі.  

Далі по ЖКГ. По ЖКГ розглядалося питання поточного 

ремонту парку Афганців - 300 тисяч. Обслуговування 

фонтану - 49,8 тисяч. Утримання світлофорів - 40 тисяч. 

Статутний фонд КРЕП "Центральне" - 310 тисяч. Ці кошти 

пропонується перенести із капітальних видатків по 



благоустрою на ці напрямки, які я назвала, на поточні 

видатки і на статутний фонд. Крім того пропонувалися 

кошти на статутний капітал Банно-прального комбінату - 

200 тисяч, але ці кошти пропонувалося за рахунок вільного 

залишку. Крім того будуть зміни, які обговорювалися по 

ЖКГ, по спилюванню дерев чи утримання квітників, то в 

бюджеті змін не робиться, а буде перерозподіл за рахунок 

змін по Програмі ЖКГ, яку ми розглянемо пізніше. Крім 

того розглядалося питання дитячих майданчиків. Ці кошти 

пропонувалися за рахунок об'єкту водопостачання, 

капітальні видатки, по вулиці Деняка - 789,4 тисячі. Це 

питання ЖКГ. 

Далі обговорювалося питання щодо використання коштів 

вільного залишку на депутатські повноваження. В результаті 

розрахунків, які ми зараз зробили у залі і тієї пропозиції, яка 

була при обговоренні, давайте я її озвучу, а ви потім 

уточните, можливо якісь інші були думки. Було враховано 

300 тисяч на 36 депутатів і фонд голови. Але в ці 300 тисяч, 

пропозиція була, щоб входили туди ті 30 тисяч, які вже 

виділено на матеріальну допомогу і врахувати, додати 

кошти, які необхідні для встановлення майданчиків, які не 

встигли встановити в 2019 році, це 855 тисяч середня сума, а 

потім будемо вже пізніше визначатися якого депутата це 

стосується. Ці суми, які ми обговорюємо, пропонується 

додати, зразу 20 тисяч на 36 депутатів і матеріальна 

допомога голови, це 870 тисяч, зразу направити управлінню 

соціального захисту для матеріальної допомоги, щоб потім 

не робити перерозподіли. Іншу суму - 10 мільйонів 655 

направити на благоустрій ЖКГ і потім, коли вже кожен 

депутат визначиться, перенаправляти, якщо буде 

необхідність, іншим розпорядникам коштів. Ці кошти 

пропонуються за рахунок вільного залишку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Питання розглядалося на засіданні бюджетної комісії, прошу 

підтримати з усіма правками і доповненнями. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Валентина Павлівна, а чому ми не поповнюємо резервний 

фонд? Хоча б на ту суму, яку вже використали. І друге 

питання? Якщо я так розумію, ми ж не ставимо на 

голосування програму нову, тобто ми будемо діяти згідно 

старої програми. Там у нас депутатські кошти на здійснення 

повноважень в резервному фонді. І якщо завтра хтось із 

депутатів захоче після сьогоднішньої сесії допомогти лікарні 



чи освіті, то вони не зможуть цього зробити.  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Ваша пропозиція направити ці кошти не ЖКГ, а в резервний 

фонд. Що так, що так необхідно буде рішення сесії, якщо 

треба буде чи на лікарню, чи на якийсь заклад. Якщо Ви 

вважаєте кращим варіантом в резервному фонді, але все 

одно їх переносить потрібно по сесії у тому розпоряднику, у 

якому буде необхідність. Можна так і можна так, але ж сесію 

все одно треба.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ми не розглядали питання культури. У мене є пропозиція і 

прохання до Вас. Це питання піднімала і начальник відділу 

культури - виділити кошти на капітальні видатки по 2-й 

музичній школі, благоустрій, 300 тисяч.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

700 тисяч, за основу, потім Ви даєте пропозицію і тоді 

правку. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Валентина Павлівна, ми правильно зрозуміли, що кошти у 

розмірі 850 тисяч, що були не використані депутатським 

фондом у 2019 році переносимо на 2020 рік? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Так. Я ще хочу зауважити, у мене не з'ясовані видатки на 

поточний ремонт парку Афганців. Джерело? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

300 тисяч, ми зараз за основу проголосуємо, а потім 

правками відкоригуємо. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Валентина Павлівна! Ми виділяли, начебто 144 тисячі, на 

вхідну групу Братів Лузанів, 49 для інвалідів, там 

приміщення. Воно так і не закінчене, тобто люди поки що не 

можуть туди не заїхати, не використовувати. У нас більше 

300-х інвалідів колясичників, тому давайте доведемо до 

кінця те, що почали.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

ЖКГ, що там з цими 144 тисячами? 

 

Клименко 

Альберт Дмитрович 

Повідомив, що потрібно розморозити кошти. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Розморозити. Тобто, правка перша - розблокувати 140 тисяч 

на завершення тих робіт? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ні, там не 140. 140 освоєно. 

 

Клименко 

Альберт Дмитрович 

76 тисяч з копійками. 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

76 тисяч 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Альберт Дмитрович, Ви уточніть суму, тому що там щось 

інше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Сума 76567. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Я хочу доповнити, що крім тих перерозподілів, які я 

оголосила, ще обговорювалося питання щодо дозволу 

використання капітальних видатків по деяким об'єктам. 

Зокрема, по Гімназії, було обговорення, що для завершення 

робіт до кінця цього місяця і заради закінчення об'єкту по 

енергозбереженню європейськими коштами, необхідне 

обов'язкове співфінансування. Було визначено, що дозволити 

використання додатково 650 тисяч. Всього ми раніше 

дозволили 200 тисяч використати капітальних видатків і 

плюс 650 тисяч і це буде 850 тисяч.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

200 тисяч які йдуть на лівньовку, а 650 тисяч - це 

співфінансуваня з Європейським Союзом. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

І відповідно ті об'єкти капітального характеру - 10 школа, 

якщо ми будемо робити, то потрібно дозволити 

використання. Крім того, по основних засобах, по 

капітальних видатках по ремонту покрівлі школи мистецтв, 

стояло питання дозволити використання 300 тисяч і по 

котельні "Веселка" 200 тисяч на ПКД. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Озвучена правка пані Пащенко і Валентини 

Павлівни. Ставлю на голосування, прошу голосувати за цю 

правку. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Пащенко І.О., 

Кошевецькою В.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Олександр Олександрович! У Вас була правка. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу підтримати виділення коштів на поточний ремонт по 

парку Афганців в розмірі 300 тисяч гривень і музична школа 

по вулиці Рябошапка, також 300 тисяч.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там 700 тисяч на асфальтування всієї площі. 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

750 тисяч здається. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

750 тисяч. 

 

Сахно  

Олександр 

Артем Юрійович, там без проекту зробіть. 

 



Олександрович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там без проекту, це поточний ремонт буде, 750 тисяч, 

рахували ми цю площу, щоб заасфальтувати з тротуарною 

доріжкою і з виїздом на вулицю Рабошапка, це 750 тисяч 

гривень. Все одно буде тендер.    

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю цю правку на голосування, сума коштів 

750 тисяч з вільного залишку і 300 тисяч на парк Афганців, 

прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Сахном О.О. 

Білоус  

Інна Василівна 

 

Прошу проголосувати і підтримати щодо вулиці Ніжинської, 

оскільки там дуже складна ситуація і проектно-кошторисна 

документація зроблена 2019 року, тобто вона свіжа, не 

потрібно повторно нічого проходити, тому прошу 

підтримати і проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Віталій Аркадійович, у Вас ще правка є, ми разом 

проголосуємо ці правки. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Пропоную включити в бюджет додаткові кошти за рахунок 

залишків, що були не використані на кінець 2019 року. 

Ремонт прибудинкових територій - 3,5 мільйони; поточний 

ремонт тротуарів - 4 мільйони; поточний ремонт вуличного 

освітлення - 1,7 мільйони; освітлення прибудинкових 

територій - 500 тисяч; поточний ремонт доріг - 7 мільйонів; 

реконструкція парку "Юність" - 5 мільйонів 246,5 тисяч 

гривень; капітальний ремонт парку по вулиці Свободи - 1 

мільйон 517, 4 тисячі гривень; реконструкція фонтану парку 

"Юність" - 3 мільйони 825 тисяч гривень; реконструкція 

дороги по вулиці Тергенєва - 2 мільйони 163 тисячі 600 

гривень; виконком (заміна вікон) - 269 тисяч гривень, 

виконком (ремонт туалетів) - 300 тисяч гривень; підтримка 

Конотопського трамвайного управління (поточний ремонт 

колій на ділянці між зупинками Колективна та Лісового) - 1 

мільйон 134 тисячі 500 гривень, рейки - 433,4 тисячі гривень, 

накладки Т62 - 48 тисяч гривень, болти стикові - 7,1 тисяча 

гривень, шпали - 396 тисяч гривень, запасні рейки - 250 

тисяч гривень, заміна стрілок на зупинці залізничного 

вокзалу - 640 тисяч гривень, контактна мережа - 1 мільйон 

579 тисяч гривень; ДНЗ №7 (заміна вікон) - 2 мільйони; 

виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційних споруд 

- 8 мільйонів 800 тисяч гривень; скейт парк - 200 тисяч 

гривень; проект на будинок по вулиці Деповській для 

АТОвців - 350 тисяч гривень; розблокувати кошти на ліфти в 

сумі 3 мільйони гривень; розблокувати 310 тисяч на 



світлофор біля ФОКу та додати 350 тисяч, бо там не 

вистачає цих коштів.  

Дякую за увагу! 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

На яку суму це все озвучено? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Загальна сума, я так рахував, складає близько 44 мільйонів 

гривень. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

А якщо ми туди внесемо ще фасад міської ради? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо є пропозиція, то я підтримую. 

 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

У мене тоді є пропозиція внести туди фасад міської ради. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре.  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Фасад був в матеріалах - 998 тисяч. 

 

Клименко 

Іван Григорович 

Вулиця Вільямса, там не можливо їздити. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. ПКД на вулицю Вільямса. 

 

Клименко 

Іван Григорович 

І на палац культури, на двері. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І 100 тисяч на палац культури. 

Білоус  

Інна Василівна 

 

Оскільки на сьогоднішній день інклюзивний майданчик все 

ж таки один, який буде ставитись на моєму окрузі, він буде 

як прикрашати в'їзд в місто, тому пропоную додати кошти на 

те, щоб докупити туди елементів, більше його облаштувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сума? 

 

Білоус  

Інна Василівна 

Я думаю 400 тисяч достатньо буде. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Висловив думку, що ці питання не підготовлені. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Зараз депутат Гланц зачитав вільний залишок і субвенцію, 

розділіть гроші по бюджету.  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Звичайно розділимо. Коли будемо рішення готувати, то 

звичайно розділимо. 

 Обговорення питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Депутат Омельченко слушно сказав, що 

дійсно, у нас на вулиці Генерала Тхора сьогодні дорога в 



занедбаному стані. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре, 800 тисяч на поточний ремонт вулиці Генерала 

Тхора. Прошу голосувати та підтримати з усіма правками, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені депутатами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати за дане питання в цілому, прошу 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про затвердження посадових окладів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення підготовлений відповідно до Постанови 

КМУ від 03.06.2020 року №441, яка набрала чинності 12 

червня. Проект рішення обговорений сьогодні на бюджетній 

комісії, зауважень і пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення розглядався бюджетною комісією, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Заявляю про конфлікт інтересів. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Пояснила, що конфлікт інтересів в даному рішенні 

відсутній, оскільки не вказуються прізвища, а тільки назви 

посад. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я також, про всякий випадок, заявляю про конфлікт 

інтересів і підписання даного рішення я буду здійснювати 

під наглядом регламентної комісії. 

Товариство! Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

посадових окладів. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 



3.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 засіданні 

профільної земельної комісії та на спільних засіданнях. За 

рішенням земельної профільної комісії запропоновано даний 

проект рішення прийняти із доповненнями. Прошу 

підтримати даний проект рішення із доповненнями і винести 

його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Доповнення: доповнити пункт 1.1. підпунктами 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7. 1.2.2. Пункт 1.3. підпунктами 1.3.1, 1.3.2. 

Пункт 1.4. Пункт 2, пункт 2.1, пункт 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 

2.4, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5 і 6. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення, пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Не зовсім зрозуміло які правки вносяться. У нас є новий 

проект рішення. Новий проект рішення в такій редакції ми і 

голосуємо. Правильно? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Так. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Прошу звернути увагу, що в пункті 6 знову піднімається 

питання Невського ринку, щоб їм дозволити зробити 

дозвільні документи. Ви будете цей ринок розвивати в 

центрі міста по середині вулиці чи ні? Це Ваша думка чи як? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Це пов'язано з тим, що на території, на даний час, земельна 

ділянка сформована під Невським ринком. На його території 

є два окремих магазини, які мають окремі свідоцтва права 

власності на об'єкти і споруди. Земельна ділянка у них 

загальна бути не може, тому що ринок це ринок, а магазини, 

там інші власники. Для того, щоб їх розділити в окремі 

одиниці, необхідно розділити земельну ділянку. Тому що на 

даний час ці магазини розташовані на території,н а земельній 

ділянці Невського ринку, але ж за них орендну плату 

сплачує Невський ринок, у нього договір оренди не 

подовжений, але ж він продовжує сплачувати щомісяця 

орендну плату і за ці магазини в тому числі, хоча там інші 

власники. І для того, щоб їх відокремити від ринку, для 

цього і робиться поділ. А так як ділянка на даний момент є у 

користування ринку, тому і дозвіл на поділ даємо ринку.  

 Обговорення питання. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Пропозиція виключити пункт 6. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію Омельченка Т.П. 

виключити п.6. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 7, Проти – 0, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція Омельченка Т.П. 

виключити п.6. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.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 

Даним проектом рішення затверджується документація для 

подальшого отримання документів права власності на 

земельні ділянки під присадибними ділянками і під 

ділянками в автогаражних кооперативів. Даний проект 

рішення був обговорений на засіданні профільної земельної 

комісії та на спільних засіданнях. За результатами внесені 

доповнення і запропоновано прийняти проект рішення з 

новими доповненнями. Тобто новий, який вам надано. 

Просимо новий проект підтримати і винести його на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

На комісії дане питання розглядалося, нова редакція, яку 

депутати сьогодні отримали, у цій редакції прошу всіх 

проголосувати.  

Романенко  

Наталія Андріївна 

Повідомляю про конфлікт інтересів у цьому питанні. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Оксана Іванівна! Дозволів на розміщення гаражів в 

багатоповерхівках є? 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає. Такі не включали. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.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 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

документація під комерційними об'єктами або об'єктами 

комунальної власності та пропонується для затвердження. 

Даний проект рішення був розглянутих на засіданні 

профільної земельної комісії та на спільних засіданнях. За 

рішенням комісії запропоновано даний проект доповнити, 

що ми і зробили, і розданий вам новий екземпляр. Просимо 

його підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії і 

доповнили проект рішення пунктами 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 7, 7.1, 

8, 8.1, 9 і 9.1.  Тобто нова версія, яка зараз у вас на столах. 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Немає зауважень, заперечень? Немає. 

Прошу голосувати одразу в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом продовжується та надаються в оренду 

земельні ділянки. Дане питання було обговорене на засіданні 

профільної та спільних депутатських комісій, просимо 

підтримати його в новій редакції з доповненнями і винести 

на голосування. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається члену 



Артем Юрійович профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії і 

доповнено проект рішення новими пунктами, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження є? 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Оголошую конфлікт інтересів по цьому питанню. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо зауважень та заперечень немає, прошу підтримати 

даний проект рішення і прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно ставлю даний проект рішення на голосування в 

цілому, у зв'язку з тим, що депутати говорять, що не встигли 

проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про викуп об’єкта нерухомого майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Проект рішення "Про надання повноважень міській раді на 

викуп об'єкта нерухомого майна з мотивів суспільної 

необхідності".  Даний проект рішення підготовлений на 

підставі ЗУ "Про місцева самоврядування в Україні", а також 

ЗУ "Про відчудження земельних ділянок інших об'єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 

приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності".  Даним проектом ми пропонуємо 

викупити об'єкт нерухомого майна, а саме незавершене 

будівництво спортивно-торгівельного комплексу, який 

розташований на земельній ділянці по вулиці Братів Лузанів, 

41.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я дуже прошу підтримати цей проект рішення. 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що дана земельна ділянка перебувала в 

оренді. В лютому місяці строк дії договору оренди землі 

закінчився. Товариство "Айсберг" своєчасно не звернулося 

до міської ради з питання продовження даного терміну. У 

зв'язку з тим, що на даній земельній ділянці згідно свідоцтва 



права власності на незавершене будівництво існує об'єкт 

незавершеного будівництва, є Закон України в якому чітко 

прописана процедура при якій можливо запропонувати 

товариству "Айсберг" викупити у них цей об'єкт нерухомого 

майна, якщо у міської ради є суспільна необхідність там 

збудувати якийсь об'єкт. В Законі чітко визначений перелік 

об'єктів, які можуть бути суспільно-необхідними. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По документам там є тенісний корт. Його фактично там 

немає. Я дослухався до думки деяких депутатів, зараз мова 

йде про те, щоб ми чітко дотримувалися законодавства. 

Вони заплатили за корт 80 тисяч гривень в 2009 році. Для 

того, щоб де-юре до нас не було потім ніяких претензій, ми 

повинні повернути ці 80 тисяч гривень. Вони заплатили за ту 

розвалену хату. Вона реально скільки коштує? 10, 20 тисяч 

гривень, можливо більше, там треба зробити оцінку і нам 

потрібно дотриматися букви Закону.  

Дубовик 

Любов Іванівна 

В рішенні написано викупити виконкому. По положенню 

там має бути відділ комунального майна.  

 Обговорення питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У мене є доповнення в проект рішення - в преамбулі рішення 

зробити ще посилання на статтю 9 Закону про відчуження 

земельних ділянок.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Там є дві статті - 9 і 10. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про викуп об’єкта 

нерухомого майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я думаю ніхто не заперечує перенести це питання на 

наступну сесію міської ради. Ніхто не заперечує? Ніхто. 

Також є рішення комісії перенести це питання на наступну 

сесію. 

 Обговорення питання щодо викупу даного об’єкту 

(виступали Дмитренко О.І., Семеніхін А.Ю., Гричановский 

А.М., Багрянцева О.Ю., Омельченко Т.П., Кирій О.В., 

Ульянченко О.Ф.).  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю повторно на голосування даний проект 

рішення за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про викуп об’єкта 

нерухомого майна. 

 



8.Про відмову у наданні дозволу на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення ми пропонуємо відмовити у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного 

будівництва в районі житлового будинку №71 по вулиці 

Кооперативній. Справа в тому, що дана особа зверталася вже 

про отримання ділянки, ми їй письмово відмовили, у зв'язку 

з тим, що там відсутній план зонування та детального плану 

території, що забороняє категорично в такому випадку 

надавати земельні ділянки. Громадянка звернулася до суду і 

рішенням суду нас було зобов'язано дане питання 

розглянути сесійно.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю дане питання на голосування одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволу на розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки суб’єкту 

господарювання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення надається дозвіл на викуп 

земельної ділянки по проспекту Миру, 78, де розташована 

ТВ-центр "Вежа". Даний проект рішення був обговорений, 

просимо його підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання на комісії ми не розглядали, тому прошу 

пояснити, бо у нас не було цього питання на комісії. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Це звичайне питання викупу земельних ділянок. Тобто по 

ст.12, 128 Земельного кодексу України любий орендар має 

право надати клопотання до міської ради про надання 

дозволу на викуп у власність земельної ділянки. На даний 

час земельна ділянка перебуває на орендних умовах, але 



людина бажає її викупити. Згідно Земельного кодексу ми 

повинні на сесії розглянути дане питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Ставлю на голосування дане питання одразу в цілому, прошу 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки суб’єкту 

господарювання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про надання в суборенду земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонуємо передати в суборенду 

земельну ділянку по вулиці Конотопських дивізій, 20-А, яка 

знаходиться на даний час в оренді у Величко Сніжани 

Павлівни, передати в суборенду Коваленко Олександрі 

Олександрівні. Договір оренди чинний, орендна плата 

сплачується, заборгованості немає. Згідно Земельного 

кодексу любий орендар має право передати ділянку в 

суборенду на тих самих умовах і в тих самих розмірах.  

Просимо даний проект рішення підтримати та винести на 

голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання в суборенду 

земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Наступне питання "Про внесення змін до рішень міської 

ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію 

земельних ділянок".   

Даний проект рішення є робочим, в ньому виправляються 

помилки в раніше прийнятих рішеннях про приватизацію в 

90-х роках, а також зміни щодо прізвищ, площ та інше. 

Прошу даний проект підтримати та винести на голосування. 

Він також в нових роздруківках. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається члену 



Артем Юрійович профільної постійної комісії Пащенко Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

 Дане питання, яке оголосила Дмитренко О.І. не було 

включено до порядку денного пленарного засідання. 

Враховуючи це міський голова запропонував повернутися до 

розгляду порядку денного для того, щоб включити проект 

рішення "Про внесення змін до рішень міської ради, 

скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних 

ділянок", а також проект рішення "Про надання дозволу на 

порушення об'єкта благоустрою". 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду порядку 

денного. 

 

21.Включення питань до порядку денного: "Про внесення змін до рішень міської 

ради, скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних ділянок" та "Про 

надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Пропозиція включити до порядку денного 

питання: "Про надання дозволу на порушення об'єкта 

благоустрою" та "Про внесення змін до рішень міської ради, 

скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних 

ділянок". 

Ставлю на голосування про включення даних двох питань до 

порядку денного нашого пленарного засідання, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення питань до порядку денного: 

"Про внесення змін до рішень міської ради, скасування 

рішень виконкому "Про приватизацію земельних 

ділянок" та "Про надання дозволу на порушення 

об'єкта благоустрою". 

 

22.Про внесення змін до рішень міської ради, скасування рішень виконкому 

"Про приватизацію земельних ділянок". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішень міської ради, скасування рішень виконкому 

"Про приватизацію земельних ділянок". 

(Прийняте рішення додається). 

 



23.Про надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Мельник Сергій Миколайович, завідувач сектору 

контролю за дотриманням містобудівного законодавства 

відділу містобудування та архітектури Конотопської міської 

ради. 

Мельник 

Сергій Миколайович 

 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю 

"АТБ-Інвест" дозвіл на порушення об'єкта благоустрою на 

території загального користування за адресою пр.Миру,79 з 

метою проведення ремонту та улаштування майданчика для 

паркування транспортних засобів. Термін дії дозволу до 

31.12.2020. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження заперечення є з цього приводу? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

порушення об'єкта благоустрою. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Дубовик Сергій Віталійович, заступник 

начальника управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради. 

Дубовик  

Сергій Віталійович 

Загальна сума за цим рішенням 144 тисячі 550 гривень. 

Пропонуємо підтримати проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Прошу підтримати. 

 Обговорення питання (виступали Багрянцева О.Ю., 

Пащенко І.О., Семеніхін А.Ю.). 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Запропонував голосувати в редакції, яка озвучена 

розпорядником з урахуванням заяв, які надійшли до моменту 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 



14.Про затвердження актів приймання-передачі майна та документів 

Підлипненської сільської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення обговорювався на засіданні 

профільної комісії, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Сахну 

Олександру Олександровичу.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Зауважень немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження актів 

приймання-передачі майна та документів 

Підлипненської сільської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про затвердження ліквідаційного балансу та акту ліквідаційної комісії 

комунального підприємства «Фонд підтримки малих підприємств» 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення також технічний, прошу підтримати, 

розглядався на засіданні профільної комісії, зауважень не 

було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження, заперечення є? Ніхто не хоче висловитися? 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

ліквідаційного балансу та акту ліквідаційної комісії 

комунального підприємства "Фонд підтримки малих 

підприємств» 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 01.03.2018 (7 

скликання, 25 сесія) "Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп колишнього військового майна". 

Семеніхін  Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 



Артем Юрійович комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення вносяться зміни в попереднє 

рішення в частині зазначення реєстраційних номерів 

нерухомості. Більше ніяких змін немає, тому прошу 

підтримати, обговорювався на комісії, зауважень та 

пропозицій не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це про що йде мова, щоб люди знали? 

Білоус  

Інна Григорівна 

 

Це об'єкти передачі в державну власність на території 

колишніх військових містечок - це військове містечко 14 і 

4-те. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Товариство! Ні в кого заперечень немає? Немає. 

Ставлю на голосування одразу в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін в 

рішення Конотопської міської ради від 01.03.2018 (7 

скликання, 25 сесія) "Про надання згоди на передачу у 

державну власність Міністерства оборони України з 

комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп колишнього військового майна". 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін в рішення Конотопської міської ради від 28.02.2019 (7 

скликання, 35 сесія) "Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп нерухомого майна". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Це ідентичний проект рішення, по об'єкту нерухомості 

колишній пологовий будинок. Також зазначається 

реєстраційний номер майна. На комісії обговорювався даний 

проект рішення ,зауважень та заперечень небуло. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. Прошу голосувати 

одразу в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін в 

рішення Конотопської міської ради від 28.02.2019 (7 

скликання, 35 сесія) "Про надання згоди на передачу у 

державну власність Міністерства оборони України з 

комунальної власності територіальної громади 

м.Конотоп нерухомого майна". 

(Прийняте рішення додається). 

 



18.Про прийняття у комунальну власність Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади водопровідної мережі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Проект рішення обговорювався на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Прошу голосувати одразу в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття у 

комунальну власність Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади водопровідної мережі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Конотопської 

об'єднаної територіальної громади основних засобів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення додатково підготовлений, бо 

звернення надійшли після того, як були підготовлені 

проекти, які надані в друк. В першому пункті з державної 

власності приймаємо в комунальну власність огорожу в 

парку Луначарського і другим пунктом приймаємо медичне 

обладнання від районної ради. Зауважень та пропозицій не 

було, обговорювався проект на засіданні профільної комісії, 

прошу підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Яке саме обладнання передається з районної ради? 

Білоус  

Інна Григорівна 

 

Це таблиця 2 в проекті: система ультразвукова діагностична, 

система ультразвукова діагностична №17, коагулятор і 

ноутбук. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності Конотопської 

об'єднаної територіальної громади основних засобів. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Прошу повернутися до порядку денного і включити проект 

рішення "Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Конотопської міської об'єднаної територіальної громади за І 

квартал 2020 року". 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. У мене питання. По КРЕП "Центральне" у нас не 

буде питань, у нас все вирішено? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Ми його не розглядали, навіть не вносили в порядок денний. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ще два проекти рішення включити. Так? Товариство! Я хочу 

вашої думки запитати. Зрозуміло, що ці два проекти рішення 

потрібно включити, тому що КРЕП "Центральне" вісить в 

повітрі і люди без зарплати. Також, є бажання проголосувати 

сьогодні і за заступника за одного? За Іноземцеву? 

Депутати погодилися включити. 
Включати? Добре. Товариство! Ставлю на голосування 

питання про повернення до розгляду питань порядку 

денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду порядку денного. 

 

24.Включення до порядку денного питань, які озвучені міським головою 

Семеніхіним А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пропозиція включити до порядку денного:  

1.Питання КРЕП "Центральне".  

2.Виготовлення детального плану по вулиці Сумській. 

3.Затвердити звіт по бюджету.  

4.Про продовження дії місцевих податків.  

5.Про затвердження заступником міського голови 

Іноземцеву Т.Г.  

Прошу голосувати за включення до порядку денного цих 

питань. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питань, 

які озвучені міським головою Семеніхіним А.Ю. 

 

25.Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Товариство! Перше питання ставлю на голосування - 

затвердження заступником міського голови Іноземцеву 

Тетяну Григорівну. Я дуже прошу  підтримати, одна посада 

у нас залишається вакантною. Прошу підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

(Прийняте рішення додається). 



26.Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування питання про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за І перший квартал одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади за І квартал 2020 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про продовження дії рішень про встановлення місцевих податків і зборів та 

застосування їх в 2021 році. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Наступне питання "Про продовження дії рішень про 

встановлення місцевих податків і зборів ".  

В матеріалах сесії дане питання є. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати за даний проект в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження дії рішень 

про встановлення місцевих податків і зборів та 

застосування їх в 2021 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства "Центральне". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко 

Альберт Дмитрович 

До вашої уваги проект рішення про затвердження статуту 

нашого КРЕП "Центральне". У зв'язку з тим, що виділена 

сума 310 тисяч, тому прошу затвердити його в новій 

редакції.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, то ставлю даний 

проект рішення на голосування одразу в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

"Центральне". 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради». 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, на 

загальних зборах, тому прошу підтримати. Мова йде про 200 

тисяч.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради». 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.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 рішення розглядався на профільних комісіях, 

на загальних зборах, тому прошу підтримати. Також прошу 

підтримати зміни до програми з урахуванням змін до 

бюджету. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! У нас була добра традиція, що ми в 

програмі реформування житлово-комунального господарства 

і розвитку, у нас були додатки, в тому числі поточний 

ремонт доріг, тротуарів. Я пропоную зробити такі додатки і 

на наступному пленарному засіданні прийняти. Тому всі ті 

пропозиції, які озвучив Віталій Гланц... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тарас Павлович! Я Вас почув. Я ставлю даний проект 

рішення на голосування одразу в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, 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). 

 

29.Про розробку містобудівної документації. 

Мельник 

Сергій Миколайович 

 

Виноситься проект рішення "Про розробку містобудівної 

документації".  Даний проект рішення розглядався на 

засіданні профільної депутатської комісії, зауважень та 

пропозицій не було, просимо підтримати даний проект 

рішення. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, я ставлю на 

голосування дане питання одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку містобудівної 

документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки в новій редакції. 

Мельник 

Сергій Миколайович 

 

Ще один проект рішення "Про затвердження Програми 

забезпечення міста містобудівною документацією на 

2018-2022 роки". В цілому на виконання заходів із 

забезпечення міста містобудівною документацією необхідно 

додатково виділити кошти у сумі 554 тисячі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення у представників комісії, у когось 

є? Доповнення? Немає. 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору 

міської ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект рішення розглядався на спільних засіданнях комісій 

міської ради та на загальних зборах. Просимо підтримати 

проект даного рішення з доповненнями наданих профільною 

комісією та бюджетною комісією. Просимо підтримати 

проект даного рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зауваження, заперечення є? Немає.  

Тоді 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). 

 

Гапєєва 

Людмила Анатоліївна 

Шановні депутати! Прошу вас підтримати рішення про 

затвердження програми соцрозвитку в частині змін до 

бюджету. 

Обговорення. 

Повідомила, що ще є два рішення, які комісія підтримала - 

про план регуляторної діяльності і звіт міського голови про 

регуляторну діяльність. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання про повернення до розгляду 

питань порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду порядку 

денного. 

 

31.Включення до порядку денного питань, які озвучені міським головою 

Семеніхіним А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Питання включаємо до порядку денного:  

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 

"Про затвердження програми економічного і соціального 

розвитку м.Конотопа ".  

2.Звіт про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Конотопської міської ради та 

Підлипненської сільської ради.  

3.Про реалізацію Конотопською міською радою засад 

державної регуляторної політики.  

Ставлю на голосування питання про включення цих трьох 

проектів рішень в порядок денний, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питань, 

які озвучені міським головою Семеніхіним А.Ю. 

 

32.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). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Перше рішення про соцеконом розвиток, про приведення у 

відповідність його до прийнятих сьогодні бюджетних 

рішень.  

Прошу, якщо ні в кого немає ніяких зауважень та 

заперечень,  голосувати за даний проект рішення одразу в 

цілому.  

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). 

(Прийняте рішення додається). 

 

33.Про реалізацію Конотопською міською радою засад державної регуляторної 

політики. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, то прошу голосувати 

одразу в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про реалізацію 

Конотопською міською радою засад державної 

регуляторної політики. 

(Прийняте рішення додається). 

 

34.Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради та Підлипненської сільської ради за 2019 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати одразу в цілому, якщо немає зауважень та 

заперечень. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Звіт про здійснення 

державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради та Підлипненської 

сільської ради за 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Всі проекти рішень, які у нас були в порядку 

денному розглянуті.  

Міський голова подякував депутатам за плідну працю. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Голова редакційної комісії     Ігор БЕЙГУЛ 
 


