
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 11 пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради 
 

від 30.06.2020, 16:00           м.Конотоп, 

             велика зала засідань 
 

 

 

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

Присутні на сесії:   23 (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Присутні 21, сесія повноважена. Пленарне засідання 

оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України. 
 
 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Перед початком роботи ми повинні затвердити 

порядок денний по якому ми будемо сьогодні працювати. 

Для того, щоб не було ніяких непорозумінь зачитаю його: 

1.Про припинення повноважень секретаря міської ради 

Сизон Тетяни Анатоліївни. 

2.Звільнення і розпуск виконавчого комітету Конотопської 

міської ради, а також обрання нових членів виконавчого 

комітету Конотопської міської ради. 

3.Повернення у власність громади міста Конотоп земельної 

ділянки біля міської ради, яку орендував у нас ТОВ 

"Айсберг". 

4.Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» 

шляхом приєднання до ЖРЕП «Житлосервіс». 

5.Про надання дозволів на списання та передачу 

автотранспорту КНП КМР «Конотопська ЦРЛ 

ім.ак.М.Давидова». 

6.Про внесення змін до Міської комплексної програми 



соціального захисту населення на 2017-2021 роки. 

7.Про надання матеріальної допомоги. 

8.Про внесення змін до Комплексної міської програми 

«Правопорядок на 2016-2020 роки». 

9.Про внесення змін до Комплексної міської програми 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

10.Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок 

та оздоровлення дітей улітку 2020 року". 

11.Про внесення змін до міської Програми «Про проведення 

конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для реалізації яких надається 

фінансова підтримка» на 2020 рік. 

12.Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти 

Конотопської міської ради. 

13.Про збільшення витрат на харчування у закладах 

дошкільної освіти комунальної власності. 

14.Про внесення змін до структури та чисельності 

виконавчих органів Конотопської міської ради. 

15.Про затвердження Програми виконання доручень 

виборців депутатами Конотопської міської ради VІI 

скликання на 2020 рік. 

16.Про внесення змін до програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2020 рік. 

17.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

18.Про внесення змін до реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Конотоп. 

Товариство! Порядок денний зачитав, ставлю на 

голосування, прошу голосувати і прошу підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного XІ 

пленарного засідання 39 сесії міської ради. 
 
 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 15  Про затвердження персонального складу виконавчого комітету.   

 17  Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради.   

 18 
 Про надання повноважень міській раді на викуп об'єкта нерухомого майна з 

мотивів суспільної необхідності.   

 1 
 Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання до 

ЖРЕП «Житлосервіс».   



 3 
 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки.   

 4  Про надання матеріальної допомоги.   

 5 

 Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

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

скликання 9 сесія).   

 6 

 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).   

 7 
 Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2020 року.   

 8 

 Про внесення змін до міської Програми «Про проведення конкурсу з 

визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік.   

 11 
 Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради.   

 12 
 Про затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами 

Конотопської міської ради VІI скликання на 2020 рік.   

 13 

 Про внесення змін до програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2020 рік.   

 14 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік.   
 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дав доручення оргвідділу підготувати відповідні документи 

для проведення таємного голосування із звільнення 

секретаря міської ради і щоб не гаяти час повідомив, що 

першим питанням буде розглянуто питання розпуску 

виконавчого комітету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу депутатів обраних до редакційної комісії зайняти свої 

місця (в ред. комісії працюють Бейгул І.С., Багрянцева 

О.Ю.).  

Повідомив, що першим питання розглядаємо розпуск 

виконавчого комітету.  

Триває обговорення і організаційна підготовка питання. 

Вирішили, що назва рішення буде про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету. 

15.Про затвердження персонального складу виконавчого комітету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Персональний склад виконкому, зачитую прізвища. Якщо у 

когось будуть якісь зауваження по персональному складу 

виконкому, прошу їх озвучити, обговоримо і включимо. 

Значить: Голобурда Тетяна Миколаївна, Іваницький, Мороз 



Світлана, Горлач Євген, Сергієнко, Устюшенко, Щербань, 

Сердюк, Калита. У кого ще є пропозиції по персональному 

складу виконкому?  

Товариство! Ми приймаємо зараз рішення про обрання 

нового складу виконкому - перший пункт. Другий пункт - 

припинення повноважень попереднього складу виконкому. Є 

ще пропозиції? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Мало прізвищ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Скільки ще треба? 

 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

У нас по кількості 17 чоловік. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Затвердження нової кількості за тією кількістю, яку я зараз 

озвучив. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Іноземцева? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Іноземцева за посадою. Прошу Іноземцеву включити також і 

всіх тих, хто за посадою. Є пропозиції ще по прізвищам? 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Є пропозиція, щоб це рішення зараз пройшло комісію. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Є прізвища ще? Немає? Ставлю на голосування... 

мікрофон Тягній. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Зараз прозвучало прізвище Устюшенко, це як квота 

Батьківщини, але хочу нагадати, я так розумію, що сьогодні 

виникло питання у зв'язку з тим, що було прийнято рішення 

суду і хочу наголосити на тому, що на попередньому 

голосуванні, коли ви голосували за членів виконкому, 

Батьківщина проговорювала, що не буде приймати участь і 

не буде надавати свою кандидатуру у зв'язку з тим, що 

вважали, що дане голосування не було законним. Сьогодні 

знову прозвучало прізвище члена виконкому, який був 

обраний в 2015 році, але ми вважаємо, що сьогодні ми не 

подаємо дану кандидатуру.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Дякую. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила депутатам, що рішення суду вступає в силу 

через 10 днів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету. 



(Прийняте рішення додається). 

 

 Триває підготовка до таємного голосування.  

За пропозицією Кирія О.В. депутати вирішили не приймати 

рішення про чисельність виконавчого комітету, а залишити 

його в кількості 17 чоловік, як було прийнято минулим 

рішенням і при необхідності на наступних сесіях доповнити 

виконавчий комітет новими членами. 

 

17.Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Для того, щоб нам провести голосування по 

секретарю, нам необхідно обрати лічильну комісію. 

Пропозиції по персональному складу лічильної комісії є? 

Значить пропозиція моя така: Максименко, Клименко, 

Лиманчук. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

У мене пропозиція Пащенко Інна Олексіївна. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ви згодні? Так.  

Значить: Клименко, Лиманчук і Пащенко. 

Товариство! Хто за цей склад комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Про обрання лічильної 

комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рішення прийнято. Я прошу лічильну комісію зайняти своє 

робоче місце, ліворуч від президії.  У мене є пропозиція 

виключити з порядку денного ті рішення, які приймає 

виконком. Ми зараз включили багато рішень, які приймає 

виконком. Ніхто не заперечує, щоб ми скоротили порядок 

денний?  

 Обговорення питання, пропозиція депутатами була 

підтримана. Гричановський А.М. також запропонував 

виключити з порядку денного питання "Про затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Конотопської міської 

ради".   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав Гричановського А.М. Також, за погодженням 

депутатського корпусу, запропонував виключити з порядку 

денного питання "Про збільшення витрат на харчування у 

закладах дошкільної освіти комунальної власності" та «Про 

надання дозволів на списання та передачу автотранспорту 

КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова», оскільки 

дані питання повинні прийматися на засіданні виконкому. 

Семеніхін  Товариство! Ставлю на голосування питання про повернення 



Артем Юрійович до розгляду питань порядку денного з метою виключення 

цих трьох пунктів, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Повернення до розгляду 

порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування питання щодо виключення з порядку 

денного трьох пунктів:  

1.Про надання дозволів на списання та передачу 

автотранспорту КНП КМР «Конотопська ЦРЛ 

ім.ак.М.Давидова». 

2.Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти 

Конотопської міської ради. 

3.Про збільшення витрат на харчування у закладах 

дошкільної освіти комунальної власності. 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Виключення питань з 

порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу лічильну комісію зайняти свої місця. Ви визначилися 

з головою комісії? 

Клименко 

Іван Григорович 

Так. Я буду. 

 

 Триває підготовка лічильною комісією до таємного 

голосування. 

Клименко 

Іван Григорович 

Шановні присутні, шановні депутати! Лічильною комісією 

виготовлено 37 бюлетенів для таємного голосування на 39-й 

сесії Конотопської міської ради. Бюлетень має формат А5, 

всім зараз необхідно буде пройти процедуру голосування. В 

цьому бюлетені 2 графи з текстом "Чи підтримуєте Ви 

дострокове припинення повноважень секретаря 

Конотопської міської ради сьомого скликання Сизон Тетяни 

Анатоліївни?" та 2 відповіді - "підтримую" або "не 

підтримую". Напроти відповіді знаходиться місце для 

позначки для знаків, якими ми виявляємо підтримку. Якщо 

знаків кілька, то бюлетень вважається недійсним. Якщо 

знаків зовсім немає - бюлетень недійсний. Голосування 

відбувається виключно в кабінці для таємного голосування, 

де знаходиться столик та ручка. Порядок наступний - 

депутати підходять до лічильної комісії і особистим 

підписом засвідчують, що отримали бюлетені. Після цього 

заходите в кабінку, робите своє волевиявлення, виходите і 

вкидаєте бюлетень в скриньку. Всі інші спостерігають та не 



заважають волевиявленню депутатів. Скринька опечатана 

членами лічильної комісії, в ній зараз не знаходиться 

жодного бюлетеня. 

 Підготовка до таємного голосування. 

Клименко 

Іван Григорович 

Шановні депутати! Підходьте та отримуйте бюлетені по 

черзі. 

 Йде процедура голосування. 

Після голосування йдуть процедури: 

-процедура анулювання невикористаних бюлетенів; 

-підрахунок лічильною комісією бюлетенів. 

 Оголошення результатів таємного голосування щодо 

дострокового припинення повноважень секретаря міської 

ради: 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Не підтримую - два голоси. 

 

Лиманчук 

Євгеній 

Володимирович 

Підтримую - 19. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рішення прийнято. Прошу лічильну комісію зайняти свої 

місця. 

 (Протокол №1 та протокол №2 лічильної комісії 

додаються). 

 

18.Про надання повноважень міській раді на викуп об'єкта нерухомого майна з 

мотивів суспільної необхідності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення, на підставі статті 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також 

керуючись  ст.ст. 9, 10 Закону України "Про відчуження 

земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна,що на 

них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", ми 

пропонуємо викупити  об'єкт нерухомого майна, а саме 

незавершене будівництво спортивно-торгівельного 

комплексу, яке розташоване на земельній ділянці по 

вул.Братів Лузанів,41, яке перебуває у комунальній 

власності Конотопської міської ради з метою  суспільної 

необхідності  -  будівництва  міського скейт-парку. 

Запропонувати ТОВ "Айсберг" провести відчуження 

незавершеного будівництва шляхом викупу. Відділу 

комунального майна Конотопської міської ради  

забезпечити проведення експертної оцінки вартості 



незавершеного будівництва та подати на затвердження 

Конотопської міської ради розмір викупної ціни. 

Фінансовому управлінню Конотопської міської ради 

передбачити відповідні кошти у міському бюджеті та 

забезпечити фінансування заходів по викупу незавершеного 

будівництва по вул.Братів Лузанів,41, що перебуває у 

власності ТОВ "Айсберг" для суспільних потреб. 

Даний проект рішення виник у зв'язку з тим, що товариство 

"Айсберг" придбало 28.10.2008 року на земельних торгах у 

формі аукціону земельну ділянку для комерційного 

призначення будівництва торгового розважального 

комплексу із штучним льодовим покриттям. Хочемо 

зазначити, що будівництво такого комплексу для міста 

носило не тільки комерційний, а й соціальний статус, так як 

включало будівництво льодової арени. Протягом 12-ти років 

товариство "Айсберг" не виконало основних своїх 

зобов'язань, а саме не збудувало льодового комплексу, 

використовувало ділянку не за цільовим призначенням, 

утримувало її в дуже захаращеному стані і постійно мало 

борг по сплаті за землю, тому міська рада була вимушена 

привести земельну ділянку в належний стан та на підставі 

вищезгаданого Закону України про відчуження земельних 

ділянок і інших об'єктів нерухомого майна з мотивів 

суспільної необхідності і запропонувати товариству 

"Айсберг" викупити даний об'єкт нерухомого майна.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запитання, пропозиції є? Я знаю, що для когось це складне 

рішення, але це рішення дійсно потрібне нашому місту. Я 

дуже прошу, від усього серця, від усієї душі підтримати цей 

проект рішення.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Скільки може коштувати місту викуп? 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Це робиться на підставі проведеної експертної оцінки. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З Вашого досвіду? 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

У мене досвід з оцінки земельних ділянок, а ми ж будемо 

викупати не земельну ділянку, а об'єкт нерухомості. В 

принципі там об'єкта, як такого практично немає, то я не 

думаю, що це буде зависока ціна, але я не можу назвати 

цифру. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там був на ділянці тенісний корт, його викупали за 80 тисяч 

гривень. Так? 

Дмитренко  95 тисяч. 



Оксана Іванівна  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За 95 тисяч гривень викупали його. Його там фактично 

немає, тобто коли ми будемо робити експертизу наявного 

майна, там немає цього корту, за нього очевидно платити не 

потрібно. Той будинок житловий, який рахується по 

документам там, він, до речі, є без земельної ділянки, він 

зруйнований, тобто ми самі розуміємо скільки він буде 

коштувати і є зруйнований, так би мовити, там якийсь бетон, 

який заливали у вигляді свай по узбіччю. Але натомість хочу 

сказати, що я все ж таки, як міський голова, пропонував би 

тим людям, які займали цю земельну ділянку, дійти з 

міською радою, з депутатським корпусом, з громадою міста 

Конотоп певної згоди, домовленості в рамках Закону. Якщо 

ми зараз почнемо рахувати скільки зараз буде коштувати 

відновлення благоустрою, який там зруйнований, то і 

універмаг доведеться продати, щоб виплатити міській раді 

цей борг. Тому ми зараз готові домовитися чесно, без 

пафосу, щоб вийти з цієї ситуації на благо міста. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Якщо зараз на сесії буде прийнято рішення дозволити викуп, 

то я б хотіла, щоб не звучало для якої мети. Щоб потім 

визначалися через громадські слухання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Обов'язково. 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Не потрібно зараз казати для яких цілей буде викуплене, 

нехай люди визначають. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я можуть навіть сказати так, що це буде продовження парку. 

Так влаштує? Парк. І в проекті рішенні вказати для 

суспільних потреб з метою доєднання цієї земельної ділянки 

до парку "Юність".  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Можна внести зміни до першого пункту, майже останні 

слова у нас йдуть "будівництво міського скейт-парку", 

можна замінити на "добудову міського парку". 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Ви уточнили, що відділ комунального майна? 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Уточнили. Я озвучила в слух, це третій пункт: відділу майна 

забезпечити проведення експертної оцінки вартості. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для доєднання цієї земельної ділянки до парку "Юність" з 

метою, в тому числі і встановити там скейт-парк, тому що 

діти просили. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Щодо скейт-парку. В проекті парку "Юність", який 

зроблений, виготовлений і який починається 

реалізовуватися, там відведена зона для скейт-парку. Друге. 

Чи залишаються в вільному залишку, в бюджеті на 2020 рік 



кошти для викупу цієї земельної ділянки? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Кошти у нас є. В крайньому випадку, я готовий віддати свій 

фонд міського голови, він у мене складає 1,5 мільйони 

гривень, на те, що якщо ця сума буде складати таку суму, то 

я готовий повністю віддати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зауважу, що сьогодні при розподілі вільного залишку, 

розподіляються всі кошти вільного залишку міського 

бюджету.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми це будемо обговорювати і кошти на це ми знайдемо. Це я 

даю слово публічно при всіх, при всій громаді міста 

Конотоп. Кошти ми на це знайдемо. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення і 

я дуже прошу підтримати, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання 

повноважень міській раді на викуп об'єкта нерухомого 

майна з мотивів суспільної необхідності. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю повторно на голосування, у нас додався 

ще один депутат міської ради - пан Кондратьєв. Пане Євгене, 

ми зараз ставимо на голосування проект рішення про 

доєднання земельної ділянки, ями, до парку "Юність" і 

викуп того нерухомого майна, яке там є, яке належить ТОВ 

"Айсберг". Я дуже Вас прошу, це прописано в проекті 

рішення, з метою доєднання до парку "Юність".  

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., 

Гричановський А.М. ,Кирій О.В., Ульянченко О.Ф.).  

Вирішили поставити дане питання ще раз на голосування. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Прошу ще раз голосувати і підтримати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання 

повноважень міській раді на викуп об'єкта нерухомого 

майна з мотивів суспільної необхідності. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Товариство! Я оголошую перерву до 14 липня 16 години для 

доопрацювання решти проектів рішень.  

Всім дякую! Слава Україні! 
 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 22.07.2020 №147-ОД «Про 

продовження XI-го пленарного засідання 39 сесії  Конотопської міської ради 7 

скликання» 11-те пленарне засідання 39 сесії було продовжено 23 липня 2020 року о 

16.00. 
 

 



11 пленарне засідання 39 сесії Конотопської міської ради 

 

від 23.07.2020, 16:00           м.Конотоп, 

             велика зала засідань 

 

 

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

Присутні на сесії:   23 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу реєструватися. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося на сесії 22 депутати, сесія повноважна.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На пленарному засіданні 30 червня до складу редакційної 

комісії входили депутати: 

Бейгул Ігор Станіславович; 

Багрянцева Олена Юріївна. 

Вони вже зайняли свої місця. 

Шановні депутати! На пленарному засіданні 30 червня було 

затверджено порядок денний із 12 питань. У зв'язку з тим, що 

більшість питань за цей час було допрацьовано, а також 

підготовлені нові проекти рішень, були надруковані нові 

матеріали 11 пленарного засідання, які вам роздані. 

Також пропонується додатково включити до порядку денного 

питання: 

1.Про підписання меморандуму. 

2.Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

"Банно-прального комбінату Конотопської міської ради" в 

новій редакції. 

3.Про припинення повноважень першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Омельченка Т.П. До речі, дане рішення виноситься за 

ініціативи Регламентної комісії і ініційовано фракцією 

"Солідарність".  

Я зараз ставлю на голосування питання повернення до 

розгляду питань порядку денного для того, щоб ми включили 

всі ці питання, які я зараз озвучив, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного 
 
 



ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 11-го пленарного засідання 39 сесії міської ради 

7 скликання 

 

№ Назва проекту рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

5.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок» 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

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

господарювання 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

7.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення землевпорядної документації 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 



органів ради 

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

8.  Про надання повноважень міській раді на викуп об’єкта нерухомого майна з 

мотивів суспільної необхідності 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

9.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

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 

10.  Про надання матеріальної допомоги 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

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 

11.  Про внесення змін до міської Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

12.  Про внесення змін до міської Програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2020 рік 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

13.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням  

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік 

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

праці 

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

14.  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 

15.  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 

16.  Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт на 2020 рік 

 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 

17.  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради 

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

ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

18.  Про затвердження членів виконавчого комітету Конотопської міської ради 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

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

19.  Про реорганізацію (перетворення) науково-методичної установи Конотопський 

міський методичний кабінет у Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників 

 Ігнатенко Л.І., начальник відділу освіти 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 

20.  Про затвердження Положення про конкурс на посади директора та педагогічних 

працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Ігнатенко Л.І., начальник відділу освіти 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 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 

22.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

 Рогожин С.М., директор КРЕП «Центральне» 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

23.  Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання до 

ЖРЕП «Житлосервіс» 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

24.  Про перелік об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади 

міста Конотоп, що підлягають приватизації у 2020 році  

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

25.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки 

 Міщенко Т.О., директор КП «Муніципалітет» 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія) 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

 



27.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» 

 Хоменко Г.Г., директор КП «Конотопське трамвайне управління» 

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

28.  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

 Андрійчук К.М., директор комунального підприємства «Теплогарант» 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

29.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

 Андрійчук К.М., директор комунального підприємства «Теплогарант» 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

30.  Про надання згоди КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на отримання кредиту у формі 

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та передачу майна під 

заставу 

 Андрійчук К.М., директор комунального підприємства «Теплогарант» 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

31.  Про погодження схеми теплопостачання м.Конотоп на період 2020-2029 років 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

32.  Про погодження Проєкту організації зон санітарної охорони Конотопського 

родовища питних підземних вод на водозаборі КП ВУВКГ 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

 



33.  Про надання згоди Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків і передачу майна під заставу 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

34.  Про внесення змін до Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки 

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

Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

35.  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., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

36.  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 

37.  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) 

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

Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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



№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 8  Про надання повноважень міській раді на викуп об’єкта нерухомого майна з 

мотивів суспільної необхідності   

 18  Про припинення повноважень першого заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Омельченка Т.П.   

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 4  Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки   

 5  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок»   

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

господарювання   

 7  Про відмову у наданні дозволу на розроблення землевпорядної документації   

 9  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 10  Про надання матеріальної допомоги   

 11  Про внесення змін до міської Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік   

 12  Про внесення змін до міської Програми «Національно-патріотичного виховання» 

на 2020 рік   

 41  Про секретаря міської ради   

 13  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 2020 

рік   

 14  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

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

9 сесія)   

 15  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)   

 40  Про підписання меморандуму   

 20  Про реорганізацію (перетворення) науково-методичної установи Конотопський 

міський методичний кабінет у Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників   

 21  Про затвердження Положення про конкурс на посади директора та педагогічних 



працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 34  Про погодження Проєкту організації зон санітарної охорони Конотопського 

родовища питних підземних вод на водозаборі КП ВУВКГ   

 25  Про перелік об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади 

міста Конотоп, що підлягають приватизації у 2020 році   

 16  Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт на 2020 рік   

 17  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

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)   

 26  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки   

 27  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія)   

 28  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління»   

 29  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки   

 31  Про надання згоди КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на отримання кредиту у формі 

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та передачу майна під заставу   

 30  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ»   

 33  Про погодження схеми теплопостачання м.Конотоп на період 2020-2029 років   

 35  Про надання згоди Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків і передачу майна під заставу   

 36  Про внесення змін до Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки   

 32  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції   

 37  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 19  Про затвердження членів виконавчого комітету Конотопської міської ради   

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

громади на 2020 рік   

 39  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)   



 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування питання затвердження порядку 

денного разом із зачитаними питаннями. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного XІ 

пленарного засідання 39 сесії міської ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

11 пленарного засідання 39 сесії 
 

№ Назва проекту рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 

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

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

 

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки 

 

5.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок» 

 

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

господарювання 

 

7.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення землевпорядної документації 

 

8.  Про надання повноважень міській раді на викуп об’єкта нерухомого майна з 

мотивів суспільної необхідності 

 

9.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

 

10.  Про надання матеріальної допомоги 

 

11.  Про внесення змін до міської Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік 

 



12.  Про внесення змін до міської Програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2020 рік 

 

13.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням  

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік 

 

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

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

скликання 9 сесія) 

 

15.  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) 

 

16.  Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт на 2020 рік 

 

17.  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради 

 

18.  Про затвердження членів виконавчого комітету Конотопської міської ради 

 

19.  Про реорганізацію (перетворення) науково-методичної установи Конотопський 

міський методичний кабінет у Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників 

 

20.  Про затвердження Положення про конкурс на посади директора та педагогічних 

працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

21.  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) 

 

22.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

 

23.  Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання до 

ЖРЕП «Житлосервіс» 

 



24.  Про перелік об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади 

міста Конотоп, що підлягають приватизації у 2020 році  

 

25.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки 

 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія) 

 

27.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» 

 

28.  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

 

29.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

 

30.  Про надання згоди КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на отримання кредиту у формі 

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та передачу майна під 

заставу 

 

31.  Про погодження схеми теплопостачання м.Конотоп на період 2020-2029 років 

 

32.  Про погодження Проєкту організації зон санітарної охорони Конотопського 

родовища питних підземних вод на водозаборі КП ВУВКГ 

 

33.  Про надання згоди Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків і передачу майна під заставу 

 

34.  Про внесення змін до Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки 

 

35.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

 

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

громади на 2020 рік 

 

37.  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) 

 

38.  Про підписання меморандуму 

 

39.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради" в новій редакції 

 

40.  Про припинення повноважень першого заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Омельченка Т.П. 

 
 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Запропонувала провести розширену бюджетну комісію перед 

розглядом бюджетних питань. 

 

8.Про надання повноважень міській раді на викуп об’єкта нерухомого майна з 

мотивів суспільної необхідності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Мова йде про об'єкт незавершеного будівництва по вулиці 

Братів Лузанів. Даний проект розглянутий профільною 

комісією, комісія запропонувала з урахуванням правки, а саме 

в пункті 3 "виконавчий комітет міської ради" змінити на 

"відділ комунального майна міської ради", винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії і у нас 

вийшов такий різнобій. Справа в тому, що уже 12 років стоїть 

це "чудо" під міською радою і воно псує зовнішній вигляд 

нашого міста і не тільки. І власників чи орендарів я не 

розумію, чому тут нічого не відбувається. Ми проговорили 

про те, що якщо зараз скласти правильну ціну, зробити 

грошову оцінку цієї земельної ділянки і запропонувати 

орендарям викупити цю ділянку, то можливо вони і 

погодяться. Тобто на даному етапі ми просто даємо 

можливість зробити правильну грошову оцінку даної 

земельної ділянки і потім вже будемо вирішувати далі, тому 

що, я думаю, так як парків у нас не дуже багато в місті, це 

парк "Юність" він і так невеликий, його мало і цей гектар 

займається не зрозуміло під що, під цю яму, він псує весь 

вигляд. Тому комісія вважає за необхідне, щоб там була 



паркова зона. І в зв'язку з тим, ми все-таки вирішили винести 

на розгляд сесії дане питання і зробити грошову оцінку, і 

запропонувати орендарям викупити у них дану земельну 

ділянку. А далі будемо бачити, як поведуть себе орендарі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто хоче висловитися з даного питання? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Скажіть будь ласка для всіх депутатів, які правові наслідки 

будуть цього рішення? 

Федченко  

Андрій Іванович 

Це рішення, оскільки міська рада - це колегіальний орган, 

тобто це рішення виключно дає повноваження фахівцям 

виконавчого комітету звертатися з відповідними листами... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Фактично вести перемовини. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Вести перемовини з власниками. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це не більше, не менше. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Чому я задав це питання? Тому що ми раніше завжди при 

вирішенні будь-яких питань, перш за все підтримували 

інтереси підприємців, тому що це люди, які наповнюють 

бюджет нашого міста, але в даний час ми бачимо те, що є 

підприємці, які взяли дану земельну ділянку для забудови 

об'єкту, але протягом 12 років його не будують, є якась 

частина забудови, але він так і не збудований і назвати 

толком, що там будується неможливо. Про те ми всі бачимо, 

як в центрі міста знаходиться звалище, смітник. І вивчивши 

більш детально дану цю всю ситуацію, прийшли до висновків, 

що дане рішення не тягне за собою ніяких правових відносин 

і не забирає земельну ділянку від підприємців, а  можливо 

навіть надає ковток повітря і можливість реалізувати, забрати 

ті кошти, які вкладені в даний об'єкт. Крім того, я так 

розумію, це буде незалежна експертиза по даному об'єкту, 

тому ми вважаємо, що все ж таки буде доцільно 

запропонувати підприємцям, якщо вони не можуть 

реалізувати той об'єкт з якихось причин, можливо це навіть і 

не актуально, все ж таки підтримати даний проект рішення і 

запропонувати підприємцям вступити до переговорів та 

повернути дану земельну ділянку місту. Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Хто ще хоче висловитися? Немає. 

Єдине, я хочу правочку таку внести - не дану земельну 

ділянку викупити, дана земельна ділянка і так знаходиться у 

власності міста, а ті об'єкти незавершеного будівництва і ті 

об'єкти нерухомості, які там існують. Тобто мова не про 



землю, земля і так вже наша. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення і 

прошу підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про надання повноважень 

міській раді на викуп об’єкта нерухомого майна з 

мотивів суспільної необхідності. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про припинення повноважень першого заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Омельченка Т.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Далі йдемо по порядку денному, але надійшло 

звернення від фракції БПП "Солідарність", щоб із перших 

питань розглянули питання по заступнику міського голови 

Омельченку Т.П. Заперечень немає? Немає.  

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення вам розданий додатково і називається "Про 

припинення повноважень першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Омельченка Т.П.". Даний проект рішення розглядався на 

постійній профільній комісії, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Хто хоче висловитися з даного приводу? 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Дійсно, дане рішення стосовно заяви Тараса Павловича, це, в 

принципі, рішення фракції, тому я хотів би своїх колег 

попрохати підтримати дану заяву.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц Віталій 

Аркадійович 

 

Питання розглядалося на постійній профільній комісії, всі 

члени комісії підтримали, тому просимо винести на розгляд 

сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення 

повноважень першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Омельченка 

Т.П. 

(Прийняте рішення додається). 



 Сахно О.О. та Семеніхін А.Ю. подякували Омельченку Т.П. за 

його роботу. 

 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект розглянуто профільною комісією, зауважень та 

заперечень не було, було запропоновано винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на профільній комісії, зауважень не 

було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо ні в кого немає ніяких зауважень та заперечень, ставлю 

даний проект рішення на голосування 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, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект розглянуто профільною комісією, зауважень та 

заперечень не було, запропоновано винести в зал на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

На комісії зауважень до даного проекту рішення не було, 

просимо підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає зауважень та заперечень? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, 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). 

 



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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект розглядався профільною комісією. В ході 

розгляду були питання до пункту 10-го. Суть питання 

полягала в тому, що документи виготовлені в минулі роки і 

мався конфлікт між суміжними землекористувачами і на 

даний момент не зовсім зрозуміло чи цей конфлікт вичерпано, 

тому було запропоновано дане питання зняти до вивчення і на 

доопрацювання. В подальшому буде прийнято остаточне 

рішення щодо цього питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Даний проект рішення розглядався на комісії і було вирішено 

по 10-му питанню до з'ясування обставин перенести його і не 

розглядати на цій сесії. Решту питань просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дане питання за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування питання правки від профільної комісії 

по пункту 10-му, щоб його виключити і направити на 

доопрацювання. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ -  Правка 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 затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект розглядався профільною комісією. В ході 

розгляду було питання щодо пунктів 1.13, 1.14. Даними 



пунктами передбачається продовження терміну дії договорів 

оренди землі пані Мельник для обслуговування торгівельних 

кіосків по вулиці Свободи поряд з входом до парку 

Луначарського. Така думка висловлена була, що там ведеться 

реконструкція парку і при вході в парк буде робитися арка 

згідно з проектною документацією. І є думка, що ці кіоски не 

будуть вписуватися в архітектурний ансамбль. Комісія 

доручила мені з'ясувати щодо паспортів на ці малі 

архітектурні форми, чи вони є, чи вони діють, чи який там 

вигляд до них встановлений. Мною з'ясовано в архітектурі, 

що на даний момент діючих паспортів на ці мафи не існує, 

тобто є ці паспорти, але вони минулих років і втратили, так би 

мовити, свою актуальність на сьогоднішній день. Тобто, 

фактично щодо зовнішнього вигляду сьогодні немає 

узгодженого рішення щодо цього питання. Тому я прошу, 

щоб комісія прийняла остаточне рішення щодо цих питань.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Даний проект рішення розглядався на комісії і як вже 

зазначалося, до питань 1.13 і 1.14 були питання, зовнішній 

вигляд цих мафів такий неприглядний і я думаю, що ми 

можемо прийняти рішення з умовою, що вони виготовлять 

паспорти і приведуть у відповідність зовнішній вигляд цих 

ларків до того архітектурного стилю, в якому буде виконано 

весь вхід в паркову зону. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ми виходимо із залізничного вокзалу і у нас при 

вході в парк, в якому ми зараз робимо реконструкцію, стоїть 

два "сарая"… Я готовий зараз привселюдно, при вас депутати, 

якщо ви мені доручите, провести перемовини з цим 

власником і запропонувати йому якісь альтернативні місця, 

але не на вході в парк. Якщо буде згода і я прошу на цю згоду, 

ми обов'язково це врахуємо і питання альтернативних місць 

ми всі разом обговоримо, щоб підприємець не був ображений, 

тому що він сплачує податки. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ми неодноразово при розгляді питань щодо продовження 

терміну дії договорів оренди під малими архітектурними 

формами, повертаємося до того, що на сьогоднішній день, 

відповідно до діючого законодавства, малі архітектурні 

форми надаються у відповідності до паспорту прив’язки. Ми 

розуміємо, що це додаткові надходження, але якщо у нас є 

така суспільна необхідність, яка виникла з даного питання, то 

ми можемо взагалі зняти це питання з розгляду, у зв'язку з 



тим, що під малою архітектурною формою договір оренди 

сьогодні не передбачається і приватний підприємець може 

користуватися даною земельною ділянкою відповідно 

рішення виконкому і паспорту прив’язки до того моменту, як 

буде будівництво, реконструкція входу в парк. Вже виконком, 

можливо, запропонує інше місце для проведення своєї 

господарської діяльності, яке буде також привабливе для 

покупців. Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ще раз сформулюйте, що цим рішенням пропонується 

прийняти? 

Федченко 

Андрій Іванович 

Пропонується прийняти те, що ми продовжимо на 5 років 

договорів оренди землі цьому суб'єкту для обслуговування 

даних павільйонів, про що він і просив нас у своїй заяві.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо ми рішення зараз ніяке не приймаємо, то автоматично 

буде вважатися, що договір оренди землі буде продовжений 

на 5 років. Я пропоную зараз відмовити у продовженні 

договору оренди земельної ділянки з обставин суспільної 

необхідності. Тому що, дійсно, буде дуже складно вирішити 

щось з цими малими архітектурними формами на вході в парк 

"Свободи" навпроти залізничного вокзалу. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Скажіть будь ласка, тут є юристи, вони можуть 

прокоментувати ці пункти з юридичної точки зору? 

 

Волошко 

Яна Олегівна 

Розміщення малих архітектурних форм на території міста 

здійснюється на підставі рішення виконкому, а також 

паспорту прив’язки, тому додатково укладати договір оренди 

земельної ділянки не є обов'язковим до чинного 

законодавства. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Нам це рішення потрібно приймати чи вони не мають 

юридичної сили? 

 

Романів 

Василь Олесьович 

Щодо тимчасової споруди про яку йде мова. У них ані 

паспорту прив’язки немає, нічого. У них формально 

оформлена земля. Тимчасова споруда встановлюється на 

підставі заяви, яку передають через ЦНАП до нас і якщо те 

місце, яке зазначене в схемі, яка розроблена у нас на все місто 

Конотоп, немає, то ми виносимо на виконком. Щоб виконком 

вирішив чи можна її поставити там чи не можна. Це суто 

формально рішення виконкому. Як земля, то земля під 

тимчасову споруду не потрібна, це формальність. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Ви не зрозуміли питання. Ви скажіть, ви просите скасувати 

або не давати дозвіл на оренду землі. Це потрібно нам робити 

чи не потрібно робити? 



Романів 

Василь Олесьович 

Це вже ви вирішуєте. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться, для того, щоб встановити малу архітектурну форму, 

не обов'язково мати земельну ділянку у власності чи оренді. 

Достатньо рішення виконкому і відповідності до ДБНів. В 

даному випадку, якщо ми зараз продовжуємо чи просто 

виключаємо цей пункт із проекту рішення без того, що ми 

відмовляємо, без слів в проекті рішення, то питання не 

розглянуто і автоматично продовжується договір оренди 

земельної ділянки на 5 років. Це так по законодавству. Якщо 

подали заяву, протягом місяця вона не розглянута, то 

вважається, що вона автоматично продовжена. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Все правильно сказав Артем Юрійович, але раніше по 

законодавству земельні ділянки оформлялися і вносилися в 

реєстр. І на той момент, коли надавався дозвіл на розміщення 

цієї малої архітектурної форми, земельна ділянка 

оформлялася, є кадастровий номер і вона внесена до реєстру. 

Саме тому вони зараз постійно подають заяву і продовжують 

договір оренди. Але на сьогоднішній день такий договір не є 

обов'язковим, навіть якщо ми зараз не продовжуємо, то цей 

кадастровий номер залишається і земельна ділянка 

залишається. На мій погляд краще сьогодні перенести, 

розібратися з власником у кого є дозвіл там, можливо вони 

перейдуть на якусь іншу земельну ділянку, інше місце і 

будуть працювати, і потім не потрібно буде ніяких проблем, 

не потрібно буде виділяти цю земельну ділянку, вона буде 

вільна, можливо ми домовимося. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А якщо не домовимося?  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Це по законодавству всі заяви повинні бути розглянуті в 

місячний термін. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо ми перенесемо, то це буде затягуватися, невідомо коли 

буде наступна сесія, тому що зараз час відпусток, потім 

починається передвиборча кампанія, а нам треба робити 

парк... 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Перемовини потрібно провести з власником. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З погодженням, за дорученням міської ради я готовий взяти 

участь, організувати перемовини. Якщо треба, якщо у когось 

із депутатів є бажання взяти участь у цих перемовинах, я не 

проти. Я пропоную зараз зробити так: проголосувати за 

основу, потім ці два пункти про які йде мова, прийняти 



рішення про відмову, а решті пунктів дати згоду. Тут дійсно 

суспільна необхідність, без політики. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

Крім відмови я б ще запропонувала в місячний термін 

запропонувати підприємцю Мельник іншу земельну ділянку, 

яка буде її влаштовувати. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Згоден, але щоб інша земельна ділянка відповідала ДБНам. 

Щоб не було, що хочу поставити на Привокзальній площі, 

там, де всі хочуть поставити, а ми всім відмовляємо. В рамках 

розумного. Я згоден з таким формулюванням, як сказала 

Наталка Льовшин. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пропоную правку. Рішення приймається так: погоджується 

весь проект рішення за виключенням пунктів... 

Федченко 

Андрій Іванович 

Пунктів 1.13, 1.14. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За виключенням пунктів 1.13, 1.14. По ним прописуємо 

відмовити і... 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

В місячний термін запропонувати  ФОП "Мельник"  інше 

місце розташування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Альтернативне місце. Так буде записано. Будь ласка, 

редакційна комісія відзначте це. 

Прошу голосувати за цю правку, щоб в такій редакції винести 

це рішення.  

Тягній 

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Як правка звучить? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка звучить: надати згоду по всім пунктам за виключення 

пунктів 1.13, 1.14. Підпунктам 1.13 і 1.14 відмовити і надати 

пропозицію підприємцю в місячний термін, щоб висловити 

свої ініціативи по встановленню в іншому місці аналогічних 

за площею торгівельних об’єктів.  

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Сам проект реконструкції парку передбачає наявність 

торгових точок на території парку? 

Федченко 

Андрій Іванович 

Я не готовий відповісти. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я відповім. Сам проект реконструкції парку не передбачає 

встановлення нових торгівельних місць. Але, коли ми 

радилися, виїжджали з архітектурою, є ідея, але вона поки що 



не затверджена ні сесією, ні виконкомом, зробити там 

квітковий ряд. Як було там раніше, там досі торгують квітами. 

Там виключно народні майстри або квіти. Щоб це було 

прописано в рішенні. Але рішення це нікуди не виносилося на 

розгляд. Я пропоную це в майбутньому розглянути не на 

виконкомі, а на сесії міської ради. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Щоб не було так, що ми там не дозволяємо, а на території 

парку це буде встановлено, 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Мова про встановлення кіосків на території парку взагалі 

не йде. 

Товариство! Саме в такій редакції ставлю правку, прошу 

проголосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена міським головою А.Ю. 

та Льовшин Н.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі та припинення прав на земельні 

ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект розглядався профільною комісією, зауважень та 

заперечень не було, запропоновано винести в зал на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Заперечень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає зауважень і заперечень? Немає. 

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 

виконкому, скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок». 



(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, в 

результаті дискусії запропонувала комісія зняти з розгляду 

даний проект.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося і довго обговорювалося на комісії. 

Можна сказати, що завжди, коли мова йде про такі об'єкти 

будівельні, як пана Ковальова, то там дуже багато розголосу 

публічного і багато незадоволених громадян. Є громадські 

слухання і там завжди п'янки, бруд і так далі. Тому ми 

вирішили, що і цього разу проаналізувати цю всю ту 

ситуацію, воно вже неодноразово виноситься і неодноразово 

ми маємо публічний спротив. Тому ми вирішили теж, поки 

що утриматися від того, щоб пропонувати дане рішення на 

голосування "за".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Яка ваша думка? Знімаємо? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Відповідно до законодавства і так склалася 

практика на сьогоднішній день, коли ми розглядаємо питання 

про продаж земельних ділянок, то перш за все не повинно 

бути будь-яких спорів, а ми знаємо, що по цій ділянці є спори 

між двома власниками там об'єкту і крім того є соціальна 

напруга, були проведені громадські слухання і всі 

категорично проти, щоб на цьому місці будувалося 

«рюмочна». По друге. Ми прожили півроку 2020 року, ми 

можемо вже підвести підсумок півріччя щодо надходження до 

бюджету із земельного податку та оренди землі, але ми вже 

знаємо, що у нас недовиконання по бюджету з податку землі у 

зв'язку з коронавірусом. Тому навіть не на часі розглядати 

дане питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто пропозиція зняти. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Є пропозиція і прохання розглянути це питання. Якщо ми не 

підтримуємо, то проголосуємо проти і все. 

Бейгул  Сьогодні на засіданні земельної комісії представник 



Ігор Станіславович земельного відділу пояснив нам згідно чинного 

законодавства, що вони мають, ці люди, купувати цю 

земельну ділянку. На скільки мені відомо, ми надаємо 

міською радою, надавалась згода на викуп. Я думаю нехай 

нам Андрій пояснить. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я хочу нагадати, що два роки тому, минулого року, постійно 

піднімається це питання, були зустрічі з підприємцем, були 

громадські слухання, всі люди сказали, що не хочуть ніякої 

«рюмочної» у себе під вікнами, вона вже була там. Сьогодні 

ми надавали на півроку договір оренди для підприємця, що не 

зміг переробити свою проектну документацію на будівництво 

та почати будівництво, як він пояснив, дитячого кафе. 

Сьогодні у нього є дозвіл і є діючий договір на 5 років. Даний 

договір дозволяє будувати цей об'єкт нерухомості в якості 

дитячого кафе і успішно експлуатувати. Але сьогодні, якщо 

ми приймемо рішення про викуп, то більше міська рада не 

зможе впливати на те будівництво, яке є. Ми розуміємо, що 

дитяче кафе не таке привабливе економічно сьогодні і якщо 

сьогодні буде прийняте дане рішення, то все ж таки на даній 

земельній ділянці буде збудований об'єкт, як по назві минулій 

був – «рюмочна». Всі можуть зрозуміти, що там буде 

відбуватися. Дякую! 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Я Вас повністю підтримую. Я знаю ситуацію там з 

мешканцями будинку навпроти, там дуже великий скандал і 

вони дуже сильно протестують. Це наші виборці. Хоча з 

іншого боку це слатник податків, але в першу чергу ми 

повинні дбати про суспільний спокій. 

Бейгул Ігор 

Станіславович 

Все ж таки нехай земельний відділ нам пояснить згідно 

Закону та пропоную винести це на голосування.  

Федченко  

Андрій Іванович 

Дані питання регулюються статтею 128 Земельного Кодексу в 

якій написано, що зацікавлена особа подає заяву і прикладає 

відповідні документи - документ на землю, документ на 

будівлю, паспорт, код, виписка з ЄДР і таке інше. Підставами 

для відмови є вичерпний перелік -  це неподання необхідних 

документів, невідповідність цих документів, відмова від 

викупу і невідповідність місця розташування містобудівній 

документації, тобто цей перелік вичерпний. Якщо брати дану 

ситуацію, то об'єкт будується і йому надали відповідні 

дозволи, є земля, тобто в принципі, перепон для придбання 

даної ділянки у даного суб'єкта немає. Якщо брати в рамках 

цієї статті. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення, 

прошу голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 2, Проти – 5, Утрим. – 16. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки суб’єкту 

господарювання. 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Федченко Андрій Іванович, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів міської ради. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

зауважень та заперечень не було, запропоновано винести в зал 

для голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, ми всі 

знаємо особу, яка до нас звертається з проханням про дозвіл 

на розроблення землевпорядної документації на узаконення 

цієї будівлі гаража, який вже без документів побудований. Ця 

людина, можливо не розуміє те, що якщо ми зараз дамо дозвіл 

на цю документацію, то далі її не пропустять, бо немає 

генплану, немає детального плану території цієї і так далі. 

Тому почекати рік, треба їй пояснити, я не знаю кому це 

делегувати, тому що людина можливо хворіє, вона втратила 

рідню свою, вона сама залишилася і вона хвора людина. Тому 

будь ласка, я попрошу чи земельну комісію, чи ще когось 

пояснити людині, що потрібно ще рік почекати поки будуть 

відповідні документи, щоб потім можна було якось законно їй 

надати дозвіл на виготовлення тієї документації. Зараз просто 

немає таких документів.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прокоментуйте будь ласка. 

Федченко  

Андрій Іванович 

Людина звертається не в перший раз, до цього часу 

зверталися від її чоловіка, від сина з цього ж питання, але по 

інформації, яку я маю, що їх не стало, тобто вона знає про ці 

складності, відсутність цих необхідних документів, але вона 

все ж таки намагається, то від їхнього імені намагалася 

вирішити, тепер від свого. Тобто, вона всі необхідні 

роз'яснення отримувала і раніше, ми в черговий раз їй всі 

необхідні роз'яснення надамо, запропонуємо дещо зачекати 

для того, щоб вирішити це питання позитивно і в рамках 

чинного законодавства.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого є думки із цього приводу? Немає. 

Тобто зараз ми ставимо питання за основу, потім розглядаємо 



 Вашу пропозицію Інна Олексіївна, тоді в цілому. 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про відмову у наданні 

дозволу на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Для озвучення правки надав слово Пащенко І.О. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Щоб заспокоїти людину я пропоную рішенням сесії 

запропонувати людині звернутися через рік з цим самим 

питанням до нас. Тоді, коли можливо буде виготовлена 

відповідна землевпорядна документація. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Це протокольне доручення для земельного відділу. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто фактично виключити даний пункт з проекту рішення. 

Обговорення питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Це протокольне доручення, можна його і не голосувати. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Прийняти рішення в цілому і окремо зробити протокольне 

доручення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволу на розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! У мене до вас є звернення. Дійсно, для того, щоб 

ми якісно, вчасно і фахово допрацювали ту каденцію, яку ми 

зараз маємо, нам потрібно розглянути, можливо, якщо буде 

ваша воля, розглянути питання обрання секретаря міської 

ради. Це питання, перша пропозиція, вона є виключно моєю, 

за повноваженням і за Законом, це питання не розглядалося 

відповідними профільними комісіями, тому що це моя 

ініціатива. Відповідно до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" перша пропозиція йде за міським 

головою. Я пропоную зараз внести питання до порядку 

денного про обрання секретаря міської ради, прізвище, яке я 

зараз озвучу, я дуже сподіваюсь, що воно буде підтримано, це 

Тягній Сергій Миколайович. 

Товариство! Якщо ви зараз не заперечуєте, то я ставлю зараз 

це питання на голосування, щоб включити його до порядку 

денного.  



Товариство! Ставлю на голосування питання про повернення 

до розгляду питань порядку денного, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу включити питання про обрання секретаря міської ради 

до порядку денного. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! У зв'язку з тим, що виноситься саме моя 

кандидатура, тому я оголошую про конфлікт інтересів та 

приймаю участь у голосуванні при затвердженні порядку 

денного.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення питання про обрання 

секретаря міської ради до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дав доручення оргвідділу підготувати матеріали для 

таємного голосування. 

 

9.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Вам сьогодні роздані проекти рішення на заміну того, яке 

надруковано в матеріалах сесії. В даному рішенні внесене 

фінансування для здійснення статутної діяльності громадської 

організації "Конотопська зоозахисна організація "Друзі 

тварин" за рахунок резервного фонду на виконання виборчих 

програм та доручень виборців. Також даним рішенням 

виключене питання надання компенсаційної виплати на 

лікування дитини 2008 року народження, оскільки, нажаль, 

дитина померла. Всі інші заходи, які були надруковані в 

матеріалах сесії цієї програми залишились незмінними. 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія не відбулася, але я прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, 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). 

 

10.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії було надруковано рішення в якому сума 

складала 313 тисяч 300 грн. Сьогодні, на ранок, сума була 386 

і сьогодні було ще дуже багато звернень від депутатів і від 

мешканців. Прошу врахувати всі сьогоднішні заяви. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Пропозиція підтримати даний проект рішення із 

сьогоднішніми заявами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Із сьогоднішніми заявами. Так і ставимо на голосування 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про внесення змін до міської Програми «Про проведення конкурсу з 

визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Коломійченко Тетяна Євгенівна, головний 

спеціаліст відділу міської ради у справах молоді та спорту. 

Коломійченко  

Тетяна Євгенівна 

Ми хочемо внести зміни до розміру суми розподіленої між 

переможцями конкурсу, прошу підтримати. Суму зменшити. 

В результаті роботи конкурсної комісії виникла економія 

коштів з виділених 100 тисяч. Економія виникла з тим, що 4 

проекти були зняті з розгляду конкурсу у зв'язку з правовою 

невідповідністю. Також один проект був повернутий на 

доопрацювання на наступний рік та одна організація 

відмовилася від реалізації. Тому у нас залишилися кошти і ми 

хочемо їх перенести на інший проект. Є повідомлення, 

громадська організація "Конотопський велоклуб" 

відмовляється від  виконання проекту "Підлипне байк-парк", 

у зв'язку з непередбаченими обставинами про оформлення 

договорів.  



Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Але ж ви водночас в пояснювальній записці пишете, що ви 

пропонуєте ці гроші одразу переносити на іншу програму. 

Коломійченко  

Тетяна Євгенівна 

Так. В цьому зменшити суму. 

Обговорення питання. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Можливо цій організації потрібна наша допомога з 

договорами? 

Коломійченко  

Тетяна Євгенівна 

Ні. Ми питали. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вони дійсно не можуть. Це із-за цього коронавірусу, ми там 

не втрутимося, вони будуть приймати участь на наступний рік 

і будуть це робити. Питання в тому, що до нас зверталася ГО 

"Правий сектор" і вони хочуть провести патріотичне навчання 

і справа в тому, що по тим заходам, по тим їх можливостям, 

самі вони провести цього не можуть із-зі цього коронавірусу і 

тому ми пропонуємо гроші, які передбачені у нас на 

громадські організації по цьому конкурсу проектів перенести 

на програму, яка є у відділ молоді і спорту, організатором 

буде відділ молоді і спорту спільно з ГО "Правий сектор". 

Тому що ГО "Правий сектор" не може отримати ці кошти і 

стати їх розпорядником. Тут питання в патріотичному 

вихованні, прошу вас підтримати. 

Бейгул Ігор 

Станіславович 

Парк, в Підлипному, який планувався, він переноситься на 

наступний рік? Чи його взагалі не буде? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Так як я була головою цієї конкурсної комісії можу сказати, 

що були всі проекти розглянуті, в комісії дуже розширений 

склад, залучена громадськість і дуже уважно аналізувалися 

всі проекти. Цей проект був переможцем, кошти їм на цей 

парк були передбачені, але вони відмовилися... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка сума по цьому проекту? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Там незначна, 5 тисяч. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я прошу вас підтримати цей проект рішення. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

У всіх містах України громадський бюджет має набагато 

більший бюджет ніж у нас. Що таке 100 тисяч на все місто? 

Який можна байк-парк робити за 5 тисяч? Я думаю, що за такі 

проекти навіть не потрібно говорити і розглядати, це смішні 

гроші на сьогодні...  

 Обговорення питання (виступали Пащенко І.О., Семеніхін 

А.Ю., Гричановський А.М., Ульянченко О.Ф., Дубовик Л.І.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу підтримати даний проект рішення,  

голосуємо в цілому. 



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

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

Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка» на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про внесення змін до міської Програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Коломійченко Тетяна Євгенівна, головний 

спеціаліст відділу міської ради у справах молоді та спорту. 

Коломійченко  

Тетяна Євгенівна 

Той залишок ми хочемо внести до програми в 

національно-патріотичного виховання для проведення заходів 

вишкільного характеру, тому що у нас зовсім там немає 

коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Немає зауважень, заперечень? 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

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

Програми «Національно-патріотичного виховання» на 

2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

41.Про секретаря міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Нам для проведення процедури голосування по 

секретарю міської ради необхідно обрати  лічильну комісію. 

Є пропозиції по персональному складу лічильної комісії? 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Немає. Я пропоную до складу лічильної комісії обрати: Гланц 

В.А., Ульянченко О.Ф., Євсейчик С.Л. 

Заперечень немає? Немає. 

Ставлю на голосування питання про обрання кількісного, 

персонального складу лічильної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання лічильної комісії: Гланц В.А., 

Ульянченко О.Ф., Євсейчик С.Л. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Депутати запропонували повторно поставити на 

голосування, бо не всі встигли проголосувати. 

Повторно ставлю на голосування питання про обрання 

лічильної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Обрання лічильної комісії: Гланц В.А., 

Ульянченко О.Ф., Євсейчик С.Л. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу членів лічильної комісії зайняти своє місце і обрати 

голову лічильної комісії. 

 Процедура підготовки до таємного голосування лічильною 

комісією. 

Євсейчик  

Сергій Леонідович 

Шановні присутні, шановні депутати! Лічильною комісією 

виготовлено 36 бюлетенів для таємного голосування. 

Бюлетень має формат А5, всім зараз необхідно буде пройти 

процедуру голосування. В цьому бюлетені 3 графи з текстом 

"Чи підтримуєте Ви обрання секретарем міської ради Тягнія 

С.М?" та 3 відповіді - так, ні, утримався. Напроти відповіді 

знаходиться місце для позначки для знаків, якими ми 

виявляємо підтримку. Якщо знаків кілька, то бюлетень 

вважається недійсним. Якщо знаків зовсім немає - бюлетень 

недійсний. Голосування відбувається виключно в кабінці для 

таємного голосування, де знаходиться столик та ручка. 

Порядок наступний - депутати підходять до лічильної комісії і 

особистим підписом засвідчують, що отримали бюлетені. 

Після цього заходите в кабінку, робите своє волевиявлення, 

виходите і вкидаєте бюлетень в скриньку. Всі інші 

спостерігають та не заважають волевиявленню депутатів. 

Скринька опечатана членами лічильної комісії, в ній зараз не 

знаходиться жодного бюлетеня. 

 Йде процедура таємного голосування. 

 Процедура підрахунку лічильною комісією голосів. 

Оголошення результатів. 

Євсейчик  

Сергій Леонідович 

Шановні присутні! Ми перерахували голоси. "За" 

кандидатуру Тягнія С.М. - 16, не підтримали - 3, утримались - 

4.  

Рішення не прийнято. 

(Протокол лічильної комісії додається). 

 

13.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами 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 

Зміни, які пропонуються до даної програми викладені в 

пояснювальній записці до даного рішення. Пропонуємо 

підтримати проект даного рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, якщо немає ні в кого заперечень, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами міста Конотоп на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.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 

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 розглядався профільною комісією, 

зауважень не було. Вам ще роздано додатково рішення, де 

вже враховане і те, що проговорювалося на профільній комісії 

- 700 тисяч надання допомоги по цій програмі 58-й бригаді на 

поточний ремонт казарменого фонду.  

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

У попередніх матеріалах сесії була інша сума передбачена на 

програму правопорядок, яка була врахована в бюджеті. 

Прохання прокоментувати звідки взялися ці 740 тисяч, де 

зменшили? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Відповів, що там є питання 5-ти пунктів оперативного 

виклику поліції. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Відповіла, що зменшили виділення коштів на прибудинкову 

території по гімназії і по трамвайному управлінню на 

придбання вікон. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

 

Ще таке питання до відділу освіти. Всю каденцію ми тільки 

тим і займаємося, що ремонтуємо ту Гімназію. Скільки 

грошей вже витрачено на Гімназію і скільки ще потрібно, щоб 

забути про цей об'єкт раз і назавжди? 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дав доручення Ігнатенко Л.І. підготувати в письмовому 

вигляді відповідь депутату на запитання. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Звернулася до міського голови дати час для проведення 

розширеної бюджетної комісії і попрохала депутатів 

підтримати даний проект рішення. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це питання розглядалося на профільній постійній комісії, 

просимо підтримати. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Запропонувала після цього рішення провести розширену 

бюджетну комісію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав пропозицію, але після того, як будуть розглянуті 

питання, які не стосуються бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, 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). 

 

15.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 розглядався під час засідання 

профільної комісії, зауважень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це питання розглядалося на профільній постійній комісії, 

просимо підтримати. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Зауважень, пропозицій немає? Немає. 

Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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). 

 

40.Про підписання меморандуму. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Іноземцева Тетяна Григорівна, заступник міського 

голови. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Це суто технічне рішення, на позаминулій сесії були виділені 

кошти на реконструкцію очисних споруд та 

каналізаційно-насосних станцій. Даний проект рішення був 

розглянутий на профільній комісії, зауважень та пропозицій 

не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого є запитання, пропозиції? Немає. 

Прошу голосувати одразу в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про підписання 

меморандуму. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про реорганізацію (перетворення) науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет у Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення підготовлений на виконання змін до Закону 

України "Про освіту", яким передбачено, що дані центри 

повинні бути переорганізовані до 1 вересня у Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Дані два проекти рішення йдуть в контексті реформи нової 

української школи і однозначно їх давно потрібно було вже 

прийняти, тому однозначно прошу дане рішення підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про реорганізацію 



(перетворення) науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет у Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про затвердження Положення про конкурс на посади директора та 

педагогічних працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Дане положення також підготовлене на виконання змін до 

Закону України "Про освіту" на підставі типового положення 

про конкурс на посади директорів загальноосвітніх закладів. 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про конкурс на посади директора та 

педагогічних працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 Обговорення питання щодо рішення по очисним спорудам. 

Виступали Семеніхін А.Ю., Кошевецька В.П., Клименко А.Д. 

 

34.Про погодження Проєкту організації зон санітарної охорони Конотопського 

родовища питних підземних вод на водозаборі КП ВУВКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

У нас на комісії було два питання. Одне технічне "Про 

погодження Проєкту організації зон санітарної охорони 

Конотопського родовища питних підземних вод на водозаборі 

КП ВУВКГ", а друге було про перелік, що підлягають 



приватизації 2020 року, воно також не фінансове взагалі. Я 

пропоную зараз про погодження і про приватизацію. Щодо 

погодження Проекту, то дане питання було розглянуто на 

комісії, пропонуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження Проєкту 

організації зон санітарної охорони Конотопського родовища 

питних підземних вод на водозаборі КП ВУВКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив повторно дане питання на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження Проєкту 

організації зон санітарної охорони Конотопського 

родовища питних підземних вод на водозаборі КП 

ВУВКГ. 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про перелік об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади 

міста Конотоп, що підлягають приватизації у 2020 році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, зауважень не було, прошу підтримати, рішення 

бюджетних коштів не потребує. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, питань не виникало 

у членів комісії, тому просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Заперечень немає? Ставлю дане питання на голосування в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про перелік об’єктів 

комунальної власності об’єднаної територіальної 

громади міста Конотоп, що підлягають приватизації у 

2020 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 Міський голова оголосив перерву на 15 хвилин для роботи 

розширеної бюджетної комісії. 

 Після перерви: 

 



16.Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт на 2020 рік. 

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 було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, зауваження розглянуті на бюджетній 

комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це питання розглядалося на профільній постійній комісії, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на профільній та в постійних 

комісіях міської ради, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Питання розглядалося на засіданні профільної постійної 

комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 1, Утрим. – 1. 

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

структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

міської ради. 

Семеніхін  У депутатів під час голосування виникли питання, тому 



Артем Юрійович 

 

розгляд питання продовжили. 

Більш детально будь ласка. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення передбачається введення додатково 

до ЦНАП 6 штатних одиниць та до УЖКГ 2 штатні одиниці. 

До УЖКГ пропонується ввести 2 штатні одиниці, 1 штатна 

одиниця - це уповноважена з питань закупівель і друга штатна 

одиниця у зв'язку із збільшенням значного обсягу робіт, який 

відбувся завдяки об'єднання громади разом з Підлипненською 

сільською радою, необхідна додаткова штатна одиниця.  

Щодо ЦНАП. З метою забезпечення надання 

адміністративних послуг для населення, які затверджені 

рішенням міської ради від 04.04.2019 року, а саме 

запровадження надання послуг соціального характеру через 

ЦНАП міської ради, вводиться, з урахуванням того, що в 

середньому до управління соціального захисту щомісячно 

надходить приблизно 2000 звернень з питань отримання 

адміністративних послуг, за всіма розрахунками пропонується 

ввести до структури ЦНАП 6 додаткових працівників. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Підтримала дану пропозицію щодо введення до ЦНАПу 6 

додаткових одиниць. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У зв'язку з великим обсягом робіт, підтримав введення до 

управління ЖКГ додаткові 2 штатні одиниці. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Наталія Анатоліївна! Скажіть будь ласка, я розумію, що у нас 

сьогодні ЦНАП працює не на повну потужність, з того 

переліку, який законодавець визначив, що ЦНАП може 

надавати, він виконує там якийсь відсоток, але не 100% всіх 

послуг. Є такі послуги, які виконуються іншими 

структурними підрозділами в міській раді і чи буде 

перерозподіл з надання цих послуг? Наприклад управління 

соціального захисту, є питання по архітектурі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це питання до Марищенко. 

Марищенко 

Тетяна Олександрівна 

Я хочу зауважити, що ЦНАП не являється суб'єктом надання 

адміністративних послуг. Ми приймаємо документи на 

послуги, які надаються виконавчим комітетом Конотопської 

міської ради та територіальними органами виконавчої влади. 

Тому всі послуги, які були затверджені стосовно надання 

послуг соціального характеру, тобто це 39 послуг, на ці 

послуги в грудні місяці Міністерством соціальної політики 

були розроблені інформаційні та технологічні картки. 

Відповідно до цих карток ми повинні надавати вже послуги 

через центр надання адміністративних послуг. Тобто, людина 

повинна звертатися до нас і отримувати ці послуги. Що 



стосується всі чи не всі, то на сьогодні всі послуги, які 

затверджені рішенням міської ради будуть надаватися в разі, 

якщо послуги соціального характеру будуть надаватися через 

центр, а всі інші надаються. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

На попередніх комісіях було визначено, що збільшення 6 

одиниць для центру надання адміністративних послуг буде 

відбуватися в межах штатної чисельності виконавчого 

комітету. Це була одна чи дві комісії на якій це питання 

проговорювалося і начебто дійшли згоди. Сьогодні ми 

говоримо про введення додаткових штатних одиниць. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Жодного протокольного рішення з даного питання, як Ви 

озвучуєте, немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я можу Вам пропонувати, пані Льовшин, пройтися по 

відділам і управлінням, зайти в кожен кабінет і подивитися 

кого можна забрати. Я це робив. Ніяк! 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Чому я задаю дане питання? Тому що нам, 

дійсно, потрібно покращувати послугу центру надання 

адміністративних послуг. Ми бачимо сьогодні, що дійсно, ті 

фахівці, які там працюють сьогодні, вони не встигають 

повність оброблювати всю документацію, навантаження дуже 

велике. Тому це питання дійсно стоїть відкритим і необхідно 

збільшувати штатні одиниці, але ми повинні розуміти, що 

центр надання адміністративних послуг і називається 

центром, і ми повинні зробити досконало так, щоб  всі 

послуги, які надаються були зроблені через центр. Тому я 

прошу після прийняття даного рішення передивитися всі 

службові обов'язки, повноваження по підрозділам, які 

надаються послуги і які послуги можна буде перенести до 

ЦНАП, щоб люди не ходили по кабінетам, а йшли до ЦНАПу 

і отримували кваліфіковану послугу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте зробимо робочу групу після прийняття рішення і до 

цієї робочої групи обов'язково включити пана Тягнія. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Подякувала працівникам ЦНАП за їх роботу і висловила 

негативну оцінку в роботі УЖКГ. Висловилася проти 

додавання додаткових посад до управління ЖКГ. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Не погодився з депутатом Пащенко і підтримав введення 

додаткових одиниць до УЖКГ. Запропонував ввести до 

ЦНАПу додатково 2 штатні одиниці, а не 6. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Олександр Михайлович! Та кількість звернень соціального 

характеру, яка надається на сьогодні управлінням соціального 

захисту, не 2, ні 4 чоловіки не забезпечують. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Запропонувала поділити проект на два рішення, тому що за 

додавання додаткових одиниць до ЦНАП вона проголосує, а 



до УЖКГ ні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пояснив, що для покращення роботи УЖКГ і вводяться 

додаткові одиниці, бо об'єм робіт, який виконується 

працівниками дуже великий і вони не встигають. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 2. 

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

структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

міської ради. 

Розанова 

Оксана Михайлівна 

 

Я прошу депутатів ще раз повернутися до цього рішення. 

Оскільки, починаючи з березня я прохала депутатів надати 

нам додаткових одиниць на проведення виплати, оскільки 

зміна в законодавстві відбулася по виплаті пільг і субсидій, то 

ми зробили сектор виплат, але людей, які б цю роботу робили, 

у нас не було. Також нам було передано функції з 

оздоровлення. На сьогоднішній день оздоровленням ми не 

займаємося, але функції є і роботу робити треба, на наступний 

рік ця робота буде продовжуватися. Якщо зараз позитивне 

буде рішення і ЦНАПу нададуть цих осіб, вони заберуть у нас 

функції прийому і тих осіб, які в мене на сьогоднішній день 

вели прийом, я зможу перерозподілити і робити всі ті функції, 

які повинне робити управління з виплати субсидій і пільг 

готівкою. На сьогоднішній день наше управління виплачує 

готівково і субсидії, і пільги, ми таким же самим чином, як 

пенсія виплачується щомісячно в пенсійному фонді, таким же 

самим чином ми виплачуємо субсидії і пільги готівкою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Повертаємося до розгляду даного рішення. Я прошу 

теж підтримати. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Я хотів би підтримати 1 штатну одиницю в ЦНАп і 1 штатну 

одиницю в ЖКГ. 

 Обговорення питання серед депутатів. 

Виступнали Семеніхін А.М., Яременко Н.А., Дубовик Л.І., 

Міщенко Т.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пропоную зараз проголосувати, щоб включити додатково 2 

людини до управління ЖКГ, додаткові 2 одиниці. Розділимо 



 це у вигляді правок. 

Хто за те, щоб додати додатково 2 одиниці до управління 

ЖКГ, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена міським головою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Скільки людей вводимо у ЦНАП? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Повідомив, що після прийняття рішення повинні чітко 

зрозуміти, які ще послуги будуть надаватись ЦНАП і звідки їх 

заберуть. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. ЦНАП, скажіть ще пару речень. 

Марищенко 

Тетяна Олександрівна 

Вибачте будь ласка. В такому випадку або всі 6, або жодного. 

 Обговорення питання щодо голосування по ЦНАПу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Правка. Хто за те, щоб додати до ЦНАП додатково 6 людей, 

прошу голосувати і підтримати. Це буде тестове голосування і 

побачимо скільки людей це підтримають. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка: додати до ЦНАП 6 осіб. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Проти. Значить ставимо на голосування тільки дві людини в 

УЖКГ. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Все ж таки поставити на голосування стосовно 6 штатних 

одиниць, а потім поставити в цілому. Якщо з якихось причин 

не буде рішення прийнято, повернутися до порядку денного, 

включити в порядок денний питання щодо включення 2-х 

штатних одиниць на ЖКГ і окремо 6 штатних одиниць на 

ЦНАП і далі прийняти рішення… 

Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Сергій Миколайович! Ми провели щойно тестове голосування 

хто за те, щоб у ЦНАП було 6 чоловік. Ми набрали 17 голосів. 

Необхідно 19, не вистачає 2 голоси, голос не дали 

Гричановський і Льовшин. У них своє бачення, вони не 

проголосують, вони мають право на це.  

Товариство! Ставлю на голосування питання по збільшенню 

2-х штатних одиниць по управлінню ЖКГ в цілому, прошу 

голосувати. 

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

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

структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив питання на голосування, оскільки 

Гричановський А.М. не встиг проголосувати. 



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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Зеленський Юрій Олександрович, завідувач 

сектору міської ради з питань внутрішньої політики. 

Зеленський  

Юрій Олександрович 

Зміни, які планується внести викладені у пояснювальній 

записці. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

На розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, якщо немає 

зауважень, в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ 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). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив на голосування даний проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ 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). 

 

 Обговорення питання щодо розгляду питань по КРЕП 

"Центральне". 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Шановні депутати! Сьогодні була депутатська  комісія в 

управлінні житлово-комунального господарства на якій було 

розглянуте дане питання. В ході розгляду цього питання було 

прийняте рішення, все ж таки, у зв'язку з деякими 

юридичними питаннями, які потребують додаткового 

вивчення, перенести і у складі комісії вивчити, але якщо ці 

питання будуть вивчені завтра-післязавтра, то екстрено 



зібрати сесію і проголосувати саме з цього питання. Тому що, 

дійсно, сьогодні кожен день це зарплати трудовому 

колективу, але ми повинні розуміти, що є і інші питання крім 

цього. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю питання про зняття цих проектів рішень 

з голосування. Пан Рогожин сьогодні фактично вчинив 

злочин, було прийнято рішення по КРЕП "Центральне" про 

його реорганізацію і злиття, і так далі, він замість того, щоб 

підписати ті документи, які він мав підписати, він підписав 

інші документи, що призведе до втрат у бюджеті. Мною 

сьогодні буде призначене службове розслідування по ньому і 

матеріали будуть передані в правоохоронні органи...  

Тому я прошу ці два питання зняти з розгляду, прошу 

проголосувати ("Про припинення юридичної особи КРЕП 

«Центральне» шляхом приєднання до ЖРЕП «Житлосервіс» 

та "Про затвердження Статуту комунального 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Центральне»). 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Зняття рішень з порядку 

денного, які оголошені міським головою. 

 

26.Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Міщенко Тетяна Олексіївна, директор КП 

"Муніципалітет". 

Міщенко  

Тетяна Олексіївна 

На профільній комісії розглядали дане питання, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, пропоную 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія). 

Семеніхін  Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 



Артем Юрійович управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Нам потрібно на встановлення та облаштування зупинок 

громадського транспорту виділити в рамках програми 150 

тисяч гривень. Це за рахунок депутатських коштів. У нас є 

звернення депутатів, тому в межах депутатського фонду 

встановлення зупинок. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Комісії не було. 

Тоді ставлю на голосування в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2020 роки» (7 скликання 26 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Хоменко Григорій Григорович, директор КП 

Конотопське трамвайне управління. 

Хоменко  

Григорій Григорович 

Ми просимо внести зміни у статут - дозволити нам рекламну 

діяльність.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Суть питання полягає в тому, щоб трамвайне управління 

могло розміщувати рекламу на своїх вагонах, тому що по 

Закону вони не мають права цього робити, ми з цим 

стикнулися.  Тільки в цьому зміни. 

Льовшин 

Наталя Олександрівна 

Інші види діяльності. Що мається на увазі? 

 

Хоменко  

Григорій Григорович 

Інші види діяльності. На сьогоднішній день підприємство 

веде роботу по переробці гілля, щепки, які в подальшому 

використовуються як топливо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління». 

(Прийняте рішення додається). 

 

29.Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  Слово має Андрійчук Костянтин Миколайович, директор КП 



Артем Юрійович "Теплогарант". 

Андрійчук  

Костянтин 

Миколайович 

Ми змінили в програмі деякі пункти, ми добавили котельню 

по Червоної Калини - 1 мільйон 900. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Що значить добавили? 

 

Андрійчук  

Костянтин 

Миколайович 

Ця сума була в програмі ЖКГ, ми попрохали, щоб її 

перенесли нам цю цифру за рахунок інших робіт, які там 

виконувалися, передбачені були цією програмою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто ці гроші є в управлінні ЖКГ по цьому напрямку і ви 

хочете щоб їх перенесли. Іноземцева або Клименко, 

прокоментуйте? Яка ваша думка з цього приводу? 

Клименко 

Альберт Дмитрович 

Це питання пропоную перенести на наступну сесію. Там 

технічні питання.  
 

Обговорення питання. 
 

Там також є депутатські кошти, які приходять на 

Теплогарант, за це я прошу проголосувати. Це по лічильниках 

і по насосу 14-ї школи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Я ставлю зараз це питання за основу, ми додаємо туди 

гроші депутатського фонду на лічильники і потім голосуємо в 

цілому. Правильно? Так.  

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю правку: додати до цього проекту рішення гроші на 

теплові лічильники за рахунок резервного фонду на 

виконання доручень виборців, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена міським головою. 

Білоус  

Інна Василівна 

 

Дивіться. На сьогоднішній день діє Закон про державні 

закупівлі. Згідно цього законодавства підприємство, яке на 

сьогоднішній день Теплогарант, має право швидше запустити 

тендерну процедуру по спрощеній системі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Звернувся до Клименка А.Д., щоб він пояснив Білоус І.В. в чому 

проблема. 

Клименко 

Альберт Дмитрович 

Персонально пояснив Білоус І.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я повторно ставлю на голосування правку, щоб депутатські 

гроші тих депутатів, які написали на своїх округах поставити 



 теплові лічильники, щоб вони це змогли зробити. Це правка 

по тепловим лічильникам, по депутатам...   
 

Обговорення питання.   
 

Товариство! Ставлю на голосування ще раз цю правку, прошу 

проголосувати та підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена міським головою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

31.Про надання згоди КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на отримання кредиту у формі 

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та передачу майна під 

заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Андрійчук Костянтин Миколайович, директор КП 

"Теплогарант". 

Андрійчук  

Костянтин 

Миколайович 

Мені потрібні ці кошти, щоб розпочати опалювальний сезон. 

Половина - це заробітна плата, половина - передоплата по 

електроенергії. У мене в жовтні місяці немає вже грошей. Я 

тут розумію, що ці кошти повернуться за жовтневі платіжки.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це треба зробити для того, щоб не виділяти 2,5 млн.грн. з 

бюджету, щоб він заплатив за електроенергію і зарплату. Він 

ці гроші все одно поверне, коли підуть платежі за тепло. 

Тільки я пропоную збільшити, дати не 2,5 мільйони, а дати 5 

мільйонів в рахунок того, що ми з вами проговорили, що ми 

резервуємо 4408222.  

Обговорення питання. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Питання полягає в тому, що на сьогоднішній день у КП 

"Теплогарант" є заборгованість перед міським бюджетом. 

Зараз міська рада вам дає згоду на отримання кредиту під 

заставу майна. В рішенні так написано. Чи зможете ви гасити 

кредит маючи заборгованість перед бюджетом? І які це може 

мати в найгіршому випадку юридичні наслідки? 

Андрійчук  

Костянтин 

Миколайович 

Я не бачу проблем, щоб погашати. Нехай юристи відповідь 

дадуть. Але я не бачу, які можуть бути проблеми в тому, щоб 

погашати кредит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає тут ніякої проблеми. Це перше. Друге. Краще дати 

зараз згоду, ніж потім ми отримаємо халепу у вигляді 2,5 



мільйонів, які маємо бути заплатити з бюджету за це. 

Розумієте? 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Він не зможе оплатити кредит, він лишиться майна. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не лишиться він майна. Надходять платежі і він закриває це 

питання в тому числі і з грошима по боргу перед міською 

радою. Зрозумійте. Послухайте, зараз ми не даємо йому цю 

можливість, він не почне опалювальний сезон без оплати 

електроенергії, якщо ми не дамо йому ці гроші... 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати і підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди КП 

«ТЕПЛОГАРАНТ» на отримання кредиту у формі 

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та 

передачу майна під заставу. 

 

30.Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ». 

 Депутати вирішили зняти з розгляду питання "Про 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОГАРАНТ». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я ставлю на голосування питання про зняття з розгляду 

Статуту комунального підприємства "Теплогарант" і 

перенесення його на наступну сесію. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зняття з розгляду порядку денного і 

перенесення на наступну сесію. 

 

33.Про погодження схеми теплопостачання м.Конотоп на період 2020-2029 років. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Дане питання проговорювалося на депутатській профільній 

комісії, прошу підтримати. Зауважень і заперечень не 

надходило. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус 

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на комісії, також Павлюченко 

надавав нам схему, яку ми дивилися повністю роздруковану, є 

погодження Міністерства, тому пропонуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Заперечення з цього приводу? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 



 прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження схеми 

теплопостачання м.Конотоп на період 2020-2029 років. 

(Прийняте рішення додається). 

 

35.Про надання згоди Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання кредиту у формі 

овердрафт в установах банків і передачу майна під заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Таке ж саме рішення. Ставлю це питання на голосування, 

якщо мені дозволить пані Білоус. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Дане питання обговорювалося на профільній комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання одразу на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди 

Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на отримання 

кредиту у формі овердрафт в установах банків і передачу 

майна під заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив повторно питання на голосування, оскільки 

Пащенко І.О. не встигла проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди 

Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на 

отримання кредиту у формі овердрафт в установах 

банків і передачу майна під заставу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

36.Про внесення змін до Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович  

Дане питання обговорювалося на профільній депутатській 

комісії, зауважень та заперечень не було, прошу підтримати. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Мова йде про депутатські кошти, які перенаправлені на 

підтримку ОСББ і кооперативних будинків. Також на 

встановлення лічильників тепла по депутатським зверненням.  

Пащенко 

Інна Олексіївна  

Тобто, якщо я захочу допомогти якомусь будинку, чи ОСББ, 

то я зможу перерахувати кошти. Так? 



Клименко  

Альберт Дмитрович  

Так. Внести зміни в програму. 1 мільйон це якраз на те, щоб 

відремонтувати і ввести в експлуатацію ліфти в цих будинках 

ОСББ - це Клубна, 113, 119. Це депутатські кошти і з 

бюджету кошти. 1 мільйон на капітальний ремонт ліфтового 

фонду в цих будинках ОСББ і 50 тисяч на виготовлення 

технічної документації на будинки ОСББ, де були на зустрічі 

як раз. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Суть в тому, що депутатські кошти виділяються на підтримку 

бані.  

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядалося на комісії, прохання підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати за дане питання. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Банно–прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

37.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 

Дане питання розглядалося на профільній депутатській 

комісії, одне єдине - це виключення КРЕП "Центральне" по 

рішенню комісії. До решти питань не було. Також виключити 

і КП "Теплогарант". 

Семеніхін  Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 



Артем Юрійович прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

Білоус  

Інна Василівна 

 

Пропоную в програму ЖКГ, яка у нас зараз є, додати суму 40 

тисяч депутатських коштів на благоустрій, додатково. Також 

виключення у нас йде по КП "Теплогарант" і КРЕП 

"Центральне".  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ми взяли паузу щодо КП "Теплогарант", а також по КРЕП 

"Центральне". Тому, можливо, щоб нам не повертатися знову 

до розгляду програми, прийняти по КП "Теплогарант" і по 

КРЕП "Центральне", а вже бюджетне рішення на наступній 

сесії вирішимо. В програмі хай залишається, включаємо 

правку Білоус щодо депутатських коштів і приймаємо в 

цілому.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Ставлю правку Білоус щодо 40 тисяч на благоустрій, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Білоус І.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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). 

 

19.Про затвердження членів виконавчого комітету Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! У нас ще два проекти рішень. Це про обрання 

заступника міського голови і про членів виконкому. Треба 

поставити на голосування, щоб зняти їх з розгляду і перенести 

на наступну сесію. Я прошу проголосувати і зняти ці питання 

з розгляду порядку денного, по заступнику і по виконкому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про зняття питання з порядку денного. 

 

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

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю проект бюджету за основу. Потім 

проговорюємо правки, які ми там погоджували всі і тоді 

будемо голосувати в цілому. 



Ставлю на голосування проект бюджету за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові бюджетної комісії для озвучення 

правок. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Правка про 4 мільйони 408 тисяч 222 грн, щоб їх 

зарезервувати для КП "Теплогарант". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми резервуємо 5 мільйонів гривень, тому що прийняли зміни 

по Теплогаранту, щоб дати їм ці гроші. У нас залишається 5 

мільйонів гривень в резерві. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Плюс мільйон 95 по КРЕП "Центральне".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто це правка, це з огляду на те, що ми не прийняли 

рішення по Теплогаранту і вона автоматично лишається. 

Загальна сума 6095000 грн. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Загальна сума 6095000 грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена міським головою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ще одна правка. Я прошу 50 тисяч з мого фонду направити на 

12 школу, у мене було звернення від 12 школи і на 

інтерактивну дошку на 13 школу на 4 клас разом з 

проектором.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

У мене правка. По проекту рішення, є виконання проектних 

робіт на об'єкт капітальний ремонт дороги по вулиці Генерала 

Тхора від будинку 61 до вулиці Лісового, але на минулій сесії 

ми вже виділили 800 тисяч на поточний ремонт даної дільниці 

і зараз... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перенести їх на поточний ремонт. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Так, перенести. Додатково додати, тому що там не вистачає 

коштів, щоб був вже мільйон гривень і приступити до 

виконання робіт. Якщо якась дільниця не буде виконана, то 

тоді повернутися і доробити. Це перша правка. 

І друга щодо коштів депутатських, щоб їх включили з 

урахуванням заяв депутатів, які надійшли на сьогоднішній 

день. 

Білоус  Ще правка. На центральну нашу лікарню, на лабораторію, яка 



Інна Василівна 

 

є, хочу додати депутатських коштів 5 тисяч і 5 тисяч на 

встановлення пандусу в 7-й школі.  

Яременко  

Володимир Романович 

А також доповнення, яке надало фінансове управління. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І доповнення, яке дало фінансове управління. Це світлофор на 

перехресті біля "Паруса". 

Яременко  

Володимир Романович 

Так. І площадка за міською радою. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І 100 тисяч на виконком на парковку за міською радою, щоб 

перемонтувати за міською радою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування всі ці правки разом, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені міським головою та 

депутатами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, 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). 

 

39.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 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це щоб привести програму у відповідність з бюджетом. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування одразу в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, 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). 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Всі питання розглянуто, сесія оголошується 

закритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Голова редакційної комісії     Ігор БЕЙГУЛ 
 


