
 
УКРАЇНА 

Конотопська міська рада 

 

ПРОТОКОЛ 

40 сесія Конотопської міської ради 
 

від 30.07.2020, 16:00           м.Конотоп, 

             велика зала засідань 

 

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

Присутні на сесії:   21 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В залі зареєструвався 21 депутат, сесія повноважна і 

оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Хвилина мовчання за загиблим військовослужбовцем та хлопчиком, який  

помер внаслідок ДТП рік тому по вул. Успенсько-Троїцькій. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Привітав Омельченка Т.П. з днем народження. 

Товариство! У когось є перед початком сесії звернення, 

оголошення? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Повідомляю про припинення та вихід з партійної організації 

ВО "Батьківщина", у зв'язку з незгодою з кадровою політикою 

нового обласного керівництва партії та розбіжності в 

поглядах з новим обласним керівництвом партійної 

організації.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто фракції "Батьківщина" у нас більше не існує. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Також повідомляю про вихід з партійної організації ВО 

"Батьківщина". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу внести відповідні зміни, що фракції ВО 

"Батьківщина" немає. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

У нас не лише фракції ВО "Батьківщина" немає, але і 

депутатами ВО "Батьківщина" не представлена дана партійна 

організація. 

 



ПРОПОЗИЦІЇ  

ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 40 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

№ Назва проекту рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

земельні ділянки 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

4.  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

5.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 

6.  Про перейменування Конотопського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 Комар І.І., директор Конотопського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

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

виконавчих органів ради 

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

7.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

генерального директора комунального некомерційного підприємства охорони 

здоров’я Конотопської міської ради 

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

праці 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

 

 



8.  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 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., 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 Положення про відділ міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності 

 Доля О.А., завідувач сектору розвитку підприємництва та захисту прав 

споживачів відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності 

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

органів ради 

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

12.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Конотоп на 

2018-2020 роки 

 Доля О.А., завідувач сектору розвитку підприємництва та захисту прав 

споживачів відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності 

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

органів ради 

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

13.  Про внесення змін до складу постійної комісії міської ради 

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

ради 

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

14.  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

міської ради 

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



ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

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

ЖРЕП «Житлосервіс» 

 Горяний Ю.О., головний спеціаліст 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 

16.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

 Рогожин С.М., директор КРЕП «Центральне» 

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

17.  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

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

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

18.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

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

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

19.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОНОТОПСЬКИЙ КОМУНСУРВІС» 

 Філіпова-Рогожина О.О., заступник директора КП «Конотопський 

комунсервіс» 

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 



20.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

 Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

21.  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 

22.  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 

23.  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 

 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Для початку роботи нам необхідно обрати редакційну 

комісію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У кого є пропозиції? Немає. 

Запропонував Бейгула І.С. і Багрянцеву О.Ю. 

Ставлю на голосування, щоб ввести до складу редакційної 

комісії міської ради Бейгула І.С. та Багрянцеву О.Ю., прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Бейгул І.С., Багрянцева О.Ю. 

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Переходимо до визначення порядку денного сорокової сесії. 

Пропозиції щодо порядку денного, проекти рішень вам 



роздані. Додаткових проектів рішень немає. 

Білоус Інна Василівна 

 

За пропозицією комісії просимо поміняти місцями 15 та 16 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це зробимо в процесі. 

Товариство! Прошу голосувати за затвердження порядку 

денного з пропозицією пані Білоус, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 40 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

№ Назва проекту рішення 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., представник профільної постійної комісії міської ради 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., представник профільної постійної комісії міської ради 

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

земельні ділянки 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., представник профільної постійної комісії міської ради 

4.  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., представник профільної постійної комісії міської ради 

5.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання 

 Федченко А.І., головний спеціаліст відділу земельних ресурсів міської ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Пащенко І.О., представник профільної постійної комісії міської ради 

6.  Про перейменування Конотопського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 Комар І.І., директор Конотопського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

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

виконавчих органів ради 

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



7.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

генерального директора комунального некомерційного підприємства охорони 

здоров’я Конотопської міської ради 

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

праці 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

8.  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 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

Гричановський А.М., 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 Положення про відділ міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності 

 Доля О.А., завідувач сектору розвитку підприємництва та захисту прав 

споживачів відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності 

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

органів ради 

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

12.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Конотоп на 

2018-2020 роки 

 Доля О.А., завідувач сектору розвитку підприємництва та захисту прав 

споживачів відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності 

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

органів ради 

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



13.  Про внесення змін до складу постійної комісії міської ради 

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

ради 

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

14.  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

міської ради 

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

ради 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

15.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне» 

 Рогожин С.М., директор КРЕП «Центральне» 

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

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

ЖРЕП «Житлосервіс» 

 Горяний Ю.О., головний спеціаліст 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 

17.  Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

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

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

18.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

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

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

 

 



19.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОНОТОПСЬКИЙ КОМУНСУРВІС» 

 Філіпова-Рогожина О.О., заступник директора КП «Конотопський 

комунсервіс» 

Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

20.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

 Павлюченко Г.П., заступник начальника 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 

21.  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 

22.  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 

23.  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   

 2 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 3 
 Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки   

 4  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 5 
 Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання   

 6 
 Про перейменування Конотопського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді   

 7 

 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

генерального директора комунального некомерційного підприємства охорони 

здоров’я Конотопської міської ради   

 8 

 Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік   

 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 Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності   

 13  Про внесення змін до складу постійної комісії міської ради   

 14 
 Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради   

 22 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік   

 16 
 Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне»   

 15 
 Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання до 

ЖРЕП «Житлосервіс»   

 17 
 Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки   

 20 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки   

 21 

 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)   

 23 

 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)   

 14  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 



Конотопської міської ради   

 18 
 Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ»   

 12 
 Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Конотоп на 

2018-2020 роки   

 19 
 Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОНОТОПСЬКИЙ КОМУНСУРВІС»   
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

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, пропозиція була винести в зал та 

підтримати. 

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 та 

доповнень не було, прохання винести на розгляд сесії і 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має 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 та 

підтримати. 

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, були деякі 

обговорення і зокрема говорилось про те, що потрібно 

навести порядок у нас із гаражами і розібратися, які гаражі 

використовують як гаражі, а які за комерційною діяльністю. З 

цим потрібно розібратися та навести порядок.  

Дане питання просимо винести на розгляд сесії і підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.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, зауважень та 

заперечень не було, запропоновано винести в зал та 

підтримати. 

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, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі та припинення прав на земельні 

ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про 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 та підтримати. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається 



Артем Юрійович представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на профільній комісії, питання 

технічні, тому просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання. 

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 була жвава дискусія, думки членів комісії 

розділилися, але остаточне рішення, була пропозиція, винести 

в зал і щоб депутати визначалися. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання на профільній комісії розглядалося, була 

дискусія, розділилися думки щодо того, надавати чи не 

надавати дозвіл на викуп у власність, тому що у зв'язку з  

Covid є певні проблеми з наповненням бюджету і даючи 

дозвіл на викуп у власність, ми втрачаємо, в перспективі і на 

даний момент, в наповненні бюджету. Але ще одне питання - 

це те, що ми деяким неблагонадійним підприємцям, які не 

чесно, чи не порядно ведуть свою діяльність, вже відмовляли 

у викупі у власність, а тут, начебто, до цих підприємців немає 

зауважень, але щоб бути послідовним, до одних ми так, а до 

інших так, тому просто виносимо на розгляд сесії і на розсуд 

депутатів, що робити - надавати у викуп чи не надавати 

вирішуємо депутатами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По яким питанням конкретно у вас зауваження? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Зауважень немає. На минулій сесії, наприклад, ми Ковальову 

відмовили у викупі ділянки, така сама була ситуація, але у 

Ковальова "наливайки", непорядок, викликає громадське 

обговорення щодо саме цих об'єктів викупу. А до цих, що на 

сьогодні виставлені, зауважень таких немає, тому на розсуд  



депутатів, хочемо даємо, хочемо не даємо. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Доповідач, про який об'єкт йде річ? 

 

Федченко  

Андрій Іванович 

На даний момент ми ведемо мову про два об'єкта - це будівля 

магазину по вулиці Конотопських Партизанів, 12 та 

незавершене будівництво - будівля складу-магазин по вулиці 

Комунальній, 7. Тобто, до цих об'єктів питань немає. Мова 

йде про те, що на минулій сесії був проект рішення про 

продаж у власність земельної ділянки по вулиці Генерала 

Тхора, незавершене будівництво будівлі дитячого кафе. Але 

розпочиналось будівництво як "наливайка", так звучало, 

будемо так казати і там мешканці незадоволені тим, що там 

була б, так би мовити, чергова "наливайка". Тобто, тут просто 

порівнюють ці об'єкти, але до цих об'єктів, що сьогодні, 

питань немає. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Мешканці там дають свою згоду? 

Федченко  

Андрій Іванович 

Мешканців ми не повинні, згідно чинного законодавства, в 

принципі питати. Чому? Тому що ці об'єкти функціонують, у 

них є необхідні всі документи. Якщо б мова велася про вільну 

земельну ділянку, як би ми її продавали заново... 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Добре. Дякую. Я Вас зрозумів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 0, Утрим. – 8. 

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

викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання. 

 

6.Про перейменування Конотопського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Комар Ірина Ігорівна, директор Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Комар  

Ірина Ігорівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський Комісія просить підтримати даний проект рішення. 



Анатолій 

Миколайович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про перейменування 

Конотопського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

генерального директора комунального некомерційного підприємства охорони 

здоров’я Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору міської 

ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався в постійних профільних 

комісіях міської ради, просимо підтримати проект даного 

рішення з урахуванням правок наданих комісією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які правки? 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Правки були - пункт 3.1 доповнено реченням "пропозиції 

щодо кандидатур подаються протягом 15 днів з моменту 

оприлюднення оголошення". Потім була граматична правка і 

виключено пункти 3.3. і 3.4, у зв'язку з їх повторним 

повторенням. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

У мене питання. Я минулого року розбирала і готувала це 

рішення. Одного разу ми називаємо Генеральний директор, 

іншого просто директор. Для чого ми ввели слово 

"Генеральний" не зрозуміло. Орган управління - виконавчий 

комітет Конотопської міської ради. Раніше, насправді, не 

виконавчий комітет, а міська рада, тому що це такий 

представницький орган всього міста. Тому виконавчий 

комітет якось трішки буде не так. Тим більше до членів 

комісії не входять депутати, входять тільки представники 

виконавчого комітету і в саму комісію. У нас таких 

громадських організацій, які займаються медичною галуззю, 



немає. Тому виходить, що у нас конкурсна комісія буде 

складатися тільки з представників виконавчого комітету. Тут 

багато таких зауважень.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Давайте так. Я зараз ставлю даний проект рішення на 

голосування за основу і потім проговоримо всі зауваження в 

кого які є. 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади генерального 

директора комунального некомерційного підприємства 

охорони здоров’я Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування правки, які були озвучені 

зараз, на комісії, ті, що зачитала пані Шульга, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Шульгою Ж.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Яременко, прошу Вас до слова.  

 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Щодо питань, які озвучила Інна Олексіївна. Насправді,  

міська рада - це засновник цих некомерційних підприємств.  

По всім положенням, які регламентують проведення 

конкурсу, засновник визначає уповноважений орган. Не може 

бути і засновник, і повноважений орган Конотопська міська 

рада в одному лиці. Не може! Оскільки, сектор з питань 

охорони здоров'я входить у виконавчий комітет міської ради, 

як структурний підрозділ, тому було визначено  

уповноваженим органом саме виконавчий комітет міської 

ради. Хочу зауважити, що відповідно до Постанови КМУ від 

22 липня №637, якою були зміни до порядку проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника Державного 

комунального закладу охорони здоров'я, громадські 

організації взагалі не є такими, які входять  до складу 

конкурсного комітету. Є вичерпний перелік людей, які 

можуть входити до конкурсного комітету - це в рівній 

пропорції  представники уповноваженого органу, трудового 

колективу і в новій редакції, що я озвучила, від 22 липня, 

представники галузевих професійних спілок, громадські 

об'єднання у сфері  охорони здоров'я відповідного 

функціонального спрямування і в сфері запобігання корупції  

і таке інше. Тобто, йде мова про представників галузевих 

професійних спілок, не громадської ради, громадських спілок, 



а саме галузевих професійних спілок. За великим рахунком, 

представників виконавчого комітету в складі конкурсної 

комісії буде лише 3 чоловіки, а 6 буде  представників галузі 

охорони здоров'я.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Назвіть мені хоча б одну громадську організацію у галузі 

охорони здоров'я?  

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Профспілкова організація! 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Люди, які є членами трудового колективу, вони ж є і членами 

профспілки.  

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Не всі... Так згідно постанови.  

Обговорення питання.   

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Пояснила, що всі інші, які не входять до складу комісії, 

можуть бути залучені до роботи комісії з правом дорадчого 

голосу. Також пояснила, що аналогічні положення діють в 

галузі освіти для призначення директорів загальноосвітніх 

шкіл, директорів ІРЦ, методичного кабінету, керівників 

закладів культури і в жодному складі конкурсної комісії немає 

представника засновника. Також були проаналізовані 

аналогічні проекти рішень з інших міських рад і вони подібні 

до цього. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Щодо Генерального директора? 

 

Шульга 

Жанна Олегівна 

Це смислова помилка про яку я казала, там пропущено слово 

"Генеральний". 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Що є підставою? 

 

Шульга 

Жанна Олегівна 

Зміни в законодавстві, класифікатор.  

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Для проведення конкурсу, створення нового підприємства? 

 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Ні, не створення нового підприємства. Попередньо зазначено, 

що 22 липня цього року, Постанова №637, було внесено зміни 

в положення про проведення конкурсу, яким обмежено термін 

призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника 

комунального закладу до 2 місяців. Попередньо цих обмежень 

не було. Зараз, якщо ми приймаємо положення, ми 

вкладаємося в той 2-х місячний термін, щоб провести 

конкурси і на зайняття посади, зараз це головний лікар, буде  

генеральний директор Конотопської ЦРЛ. Привести у 

відповідність до змін до порядку проведення конкурсу і все в 

рамках чинного законодавства. 

 



Пащенко  

Інна Олексіївна 

У нас тут написано: "Розпорядження приймається протягом 

трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади 

(створення нового комунального некомерційного 

підприємства рішенням Засновника)". Так ось, як ми будемо 

виходити з тієї колізії, наприклад, як трьох робочих днів. У 

нас давно була виникла вакансія і ми протягом трьох робочих 

днів нічого не скликали, ніякого конкурсу, хоча Закон діє з 1 

січня 2018 року? Людина працює зараз керівником даного 

комунального некомерційного підприємства поза законом. Як 

ми будемо тепер виходити в цей трьох денний термін і так 

далі? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Інна Олексіївна! Я хочу зазначити, що ми це рішення вже в 

четвертий раз виносимо на розгляд сесії міської ради. Три 

рази його не було прийнято. Порядку і підстав для того, щоб 

нам проводити без положення про конкурс, без конкурсної 

комісії, ми не могли. Відповідно до норм зазначеної 

постанови, норм діючого законодавства, в оголошенні про 

проведення конкурсу зазначаються підстави для його 

проведення. Ось підставою для проведення цього конкурсу... 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Наталія Анатоліївна! Як наша тут відображена ситуація, 

конотопська? У даному положенні? У нас, наприклад, 

вакантна посада була, головний лікар закінчив свою роботу, 

інший почав, некомерційне підприємство було створене, у нас 

конкурсом не визначався головний лікар. Як наша тут 

прописана ситуація? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Інна Олексіївна! Цим положенням про порядок проведення 

конкурсу є ще положення про призначення керівників цих 

некомерційних підприємств. Розділом, зараз не можу сказати 

точно яким, піднімемо подивимось, залишена тільки норма, 

що на період до визначення за конкурсом керівника 

комунального некомерційного закладу охорони здоров'я, 

призначається із штатної чисельності працівник на виконання 

обов'язків головного лікаря. На сьогоднішній день... 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Впродовж не більше двох місяців. 

 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Це внесли 22 липня 2020 року! Цю норму внесли і зараз вона 

знайшла відображення в положенні. До 22 липня такої норми 

в цьому положенні не було. На сьогоднішній день із 

Згонником укладений контракт на термін до визначення 

переможця за результатами конкурсу. У нього не зазначено 

дату, а визначена саме ця фраза. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Людина вже більше року незаконно працює. 

 



Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Незаконного нічого тут немає. Інна Олексіївна! Є положення 

Закону яке дозволяє призначати, він із числа штатних 

працівників, ми не брали з вулиці жодної людини. Все в 

нормах чинного законодавства. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

У мене питання сугубо в юридичній площині, щоб не було в 

подальшому колізії. Відповідно до порядку за підсумками 

конкурсу буде призначений генеральний директор 

комунального підприємства. У нас по статуту, якщо мені не 

зраджує пам'ять - керівник. Як тут у нас? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Відповідно до класифікатора посад в галузі охорони здоров'я, 

до розділу "керівники" віднесено перелік посад, в тому числі і 

посада генерального директора. Тому, керівник вважається і 

генеральний директор. Змін до статуту вносити не потрібно. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади генерального 

директора комунального некомерційного підприємства 

охорони здоров’я Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.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 

Проект даного рішення розглядався на постійних профільних 

комісіях, доповнень не було. Зміни вносяться за рахунок 

виконання депутатських повноважень на суму виділених 

коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тобто це з урахуванням тих, що назбирали 320 тисяч гривень 

на ліфт.  

Товариство! Якщо немає зауважень та заперечень, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 



Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами міста Конотоп на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Подякував Євсейчику С.Л., який займався питанням по ліфту. 

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 

В рамках програми внесено захід щодо надання матеріальної 

допомоги сім'ї, в якій народилася трійня. Також в межах 

програми зроблено переміщення заходів, у зв'язку з 

фінансовими вимогами щодо фінансування громадських 

організацій. Проект рішення розглядався на засіданні 

профільної комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення? Відсутні.  

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

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

Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Будь ласка, тут ми виділяємо гроші родині, в якої 

народилася трійня. Я ставлю  повторно на голосування. Сума 

- 150 тисяч гривень, тобто по 50 тисяч на дитину.  

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Ми обговорювали це питання на бюджетній комісії і 

пропонуємо виділити загальну суму 100 тисяч. 75 тисяч із 

Вашого фонду і добавити 25 тисяч, щоб загальна сума була 

100 тисяч. Ми пропонуємо це, як бюджетна комісія.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте, коли ми будемо розглядати питання бюджету, тоді 

проговоримо про суму. Я поки що прошу, давайте 150 тисяч, 

50 тисяч на дитину, будь ласка.   

Паламарчук  У пояснювальній записці про внесення змін до бюджету, цієї 



Тамара Михайлівна 

 

суми взагалі немає, тому там нам нічого буде обговорювати. 

Підтримую колегу Оксану Ульянченко про суму 100 тисяч. 

Три року тому була у нас в місті Конотоп трійня і Оксана 

Розанова нам зазначила суму, що тоді це було 30 тисяч. Зараз 

це 100 тисяч. Нормальна сума, нехай буде з програми 25 

тисяч, а з Вашого фонду буде решта грошей.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Значить з мого фонду буде 125 тисяч. 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

У  Вас немає таких грошей. 

 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., 

Паламарчук Т.М., Розанова О.М.) 

Лиманчук  

Євгеній 

Володимирович 

Зауважив, що особисто на бюджетній комісії підтримав 

пропозицію на 150 тис.грн. 

 Обговорення питання з депутатами щодо суми виділення 

коштів. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Повідомила, що на даний час є багато звернень щодо хворих 

на онкологію, а 100 тисяч це досить гідна сума. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Задала питання Розановій О.М. щодо суми допомоги для 

онкохворої людини. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Повідомила, що кожен депутат може виділити із свого 

фонду до 800 грн., а якщо питання розглядається на комісії 

при УСЗН, то 1400 грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що по минулим рокам були випадки коли виділяли і 

20 і 30 тисяч гривень окремими рішеннями сесії. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Запропонував поставити дане питання за основу, а потім 

вже голосувати правки щодо джерела фінансування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив депутатам, що в деяких містах, коли 

народжується трійня, то дають квартиру. Таке питання 

розглядалося, але це дуже велика сума для бюджету. Тому 

було прийнято рішення про 150 тисяч гривень. Запропонував 

започаткувати традицію, що якщо народжується трійня, 

то виплачувати 150 тисяч гривень, двійня - 100 тисяч 

гривень. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Повідомила, що на минулому тижні до неї звернулася 

конотопчанка, яка має трьох діток і у неї має місце 



насильство в сім'ї. Вона просила допомоги про приписку. 

Дійшли до рішення, що можна у гуртожитку викупити у 

районі 2000 тисяч доларів кімнату, але це на трьох діток і 

маму. Тому 100 тисяч гривень це дуже гарна сума.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чому Ви не звернулися до мене з цим питанням? Я на 

майбутнє прошу депутатів, громадських активістів, що якщо в 

місті подібна ситуація є, то є міський голова, це той центр в 

обов'язки якого входить акумулювати такі ситуації і шукати 

шляхи вирішення. Ми може б на сесії розглянули дане 

питання і виділили б їй ці 50 тисяч гривень. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Запропонував створити фонд для лікування онкохворих дітей. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підтримав Гричановського А.М. і запропонував створити 

даний фонд в наступному проекті бюджету. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Повідомила, що на даний час в місті 13 онкохвоих дітей. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Яка сума держаної допомоги при народженні дитини? 

 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

10 тисяч одноразова і потім 860 гривень щомісячно на протязі 

трьох років. Загальна сума 40 тисяч. 

 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., 

Ульянченко О.Ф.). 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Запропонувала правку 100 тис.грн. 

 Обговорення питання серед депутатів щодо суми виділення 

коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що Толордаваа Л.Г. готовий зі свого фонду 

виділити 50 тисяч гривень для допомоги сім'ї, в якій 

народилася трійня. Тобто 100 тисяч гривень, які пропонує 

бюджетна комісія і 50 тисяч з фонду Толордави Л.Г. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Якщо є правка бюджетної комісії, то 

поставте на голосування правку бюджетної комісії. Якщо у 

Левана Гівієвича також є правка, то потім поставте на 

голосування його правку і потім в цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я так і поставлю. Я даю зі свого фонду 75 тисяч, 25 це 

Розанова і 50 це Толордава. 

Товариство! Ставлю на голосування правку бюджетної 

комісії, щоб зменшити до 100 тисяч. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 1, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Ульянченко О.Ф.: Правка: 100 

тис.грн. 

Семеніхін  Правка бюджетної комісії не підтримана. Тепер я ставлю на 



Артем Юрійович голосування, щоб помирити всіх, щоб дофінансування цього 

напрямку було саме з депутатського фонду депутата 

Толордави.  

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Як це буде відображено у бюджеті? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так і буде, з його фонду ці гроші будуть. Він заяву зараз 

зробив публічно. 

Обговорення питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

А якщо якийсь депутат хоче дати на лікування 50 тисяч 

онкохворої, можна так само? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте ми це проголосуємо і я Вам після голосування даю 

слово з цього питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Якщо якийсь депутат із свого фонду хоче виділити і аправити 

50 тисяч онкохворій? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться, у нас є прийняте положення по цьому 

депутатському фонду, там де написано: максимальна сума 

складає 800 гривень.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Це матеріальна допомога. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нас в положенні прописано 800 гривень і це прописано, в 

принципі, правильно. Ми всі, коли приймали це рішення, 

консолідовано приймали, для того, щоб не було маніпуляцій і 

не використання цих грошей з незрозумілою метою. У нас 

немає такого положення, по якому можна б було приймати це 

рішення, але якщо є виключний випадок і ми це вже 

практикували в нашій каденції, є виключний випадок, на 

лікування дитини чи дорослої людини, то без питань, 

виносимо на сесію, перед цим говоримо в комісії, збираються 

відповідні документи, виносимо і депутати тоді приймають 

рішення дати 50 тисяч. А може там 500 тисяч треба дати? 

Розпоряджається бюджетом депутатський корпус. Якщо 

прийняв депутатський корпус рішення виділити 50 чи 150 

тисяч, значить так воно і буде зроблено. 

Ставлю правку, щоб 50 тисяч, із тих 150 тисяч, було із фонду 

Левана Гівієвича. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я думаю тут повинні сказати фінансисти, як правильно 

поставити на голосування це питання. Але я вважаю, що ці 

кошти при розгляді бюджету направити на програму. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Так. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

А вже з програми далі. 

 

Семеніхін  Ми зараз голосуємо по програмі, а коли будемо приймати 



Артем Юрійович бюджет, ми ще раз проговоримо. Тому прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена міським головою. 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

Якщо ми зараз йдемо по програмі соцзахисту, то в мене також 

пропозиція, депутатський запит, по виділенню 50 тисяч для 

однієї онкохворої жінки, матері двох дітей. Я також готовий зі 

свого фонду ці гроші виділити і прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запитання до фінансистів. Є у фонді Євгена Кондратьєва 50 

тисяч? 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

Є. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування ще одну правку. Внести 

50 тисяч гривень з фонду Євгена Кондратьєва на лікування 

онкохворої. Як її прізвище?  

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

Токарєвої.  

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ірини Токар.  

Ставлю на голосування правку, озвучену Кондратьєвим Є.О. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Кондратьєвим Є.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

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

комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Прошу підтримати проект рішення з урахуванням тих заяв, 

які надійшли сьогодні. 

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 з  урахуванням 

заяв, які надійшли на протязі сьогоднішнього дня. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження та заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги/ 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про внесення змін до Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Доля Ольга Анатоліївна, завідувач сектору 

розвитку підприємництва та захисту прав споживачів відділу 

міської ради по роботі із суб'єктами підприємницької 

діяльності. 

Доля  

Ольга Анатоліївна 

Відповідно до передачі повноважень відділ по роботі із 

суб'єктами підприємницької діяльності буде здійснювати 

координацію та контроль виконання програми зайнятості 

населення міста Конотоп. Тому, ми вносимо зміни до нашого 

положення, у функції відділу вставляємо реалізацію, пункт 

4.4.1, програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Конотоп та програми зайнятості 

населення. На постійній профільній комісії наш проект не 

розглядався. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію 

Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

 

На постійній профільній комісії ми не встигли розглянути це 

питання, тому я прошу 5 хвилин для того, щоб ми розглянули 

дане питання і заповнили протокол.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Розглянули в рамках чого? 

Завгородній  

Сергій Іванович 

На постійній профільній комісії. Ми не розглядали це 

питання. У на є кворум, 3 людини. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перерва 10 хвилин для проведення засідання комісії. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію 

Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

 

Комісія розглянула дане питання, питань виникло ще більше, 

тому комісія пропонує перенести дане питання на 

доопрацювання, на наступну сесію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування питання про перенесення 

питань №11 та №12  на наступну сесію ("Про внесення змін 

до Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності" та "Про внесення 

змін до Програми зайнятості населення міста Конотоп на 



2018-2020 роки"). 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перенесення питань №11 та №12 на 

наступну сесію. 

 

13.Про внесення змін до складу постійної комісії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення підготовлений у зв'язку з тим, що вже 

протягом двох сесійних засідань, депутат Сизон Тетяна 

Анатоліївна, яка припинила повноваження секретаря міської 

ради, не бере участь в жодній комісії, оскільки не є членом 

жодної комісії. З метою рівного розподілу депутатського 

представництва у всіх постійних комісіях, запропоновано 

включити Сизон Тетяну Анатоліївну до складу постійної 

комісії міської ради з питань промисловості, транспорту та 

зв'язку, підприємництва, торгівлі та надання послуг. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. Комісія була у вас? 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Комісії не було. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Мені здається, що треба її включити до складу тієї комісії, де 

вона була раніше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там місць немає. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

В тій комісії, де вона була, зараз Огрохін І.М., тому ми 

міняємо, а раніше він був в комісії промисловості. Тому зараз 

Сизон Т.А. піде в комісію промисловості, а він залишається 

там. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Це рівне представництво. Нас сьогоднішній день в комісії 

промисловості 5 членів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

підтримати. 

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

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

постійної комісії міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Яременко  Даним проектом рішення пропонується ввести до центру 



Наталія Анатоліївна надання адміністративних послуг міської ради 6 штатних 

одиниць. Попередньо, на минулій сесії, даний проект рішення 

розглядався, але не було прийнято Постанову КМУ, яка 

забороняла управлінню соціального захисту населення 

примати від мешканців заяви з документами на отримання... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це ЦНАП. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Це ЦНАП. Але я хочу сказати, що попередньо не була 

прийнята ця Постанова, а на сьогоднішній день вона вже 

прийнята і набула чинності. Є правка бюджетної комісії. Це 

питання розглядалося на попередній сесії і комісія його 

підтримала. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Доповнити таким пунктом: ввести в дію з 1.10.2020 року. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згоден. Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

міської ради. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я вважаю і прошу підтримати мою думку, тому що зараз із 

населенням міста працює, в основному, ЦНАП. Тут не 

повинно бути збоїв, черг і так далі. Там має бути у нас все 

дуже добре налагоджено, щоб люди були задоволені. Тому я 

вважаю, що обов'язково туди потрібно додати людей, тому що 

я заходжу і бачу, що в деяких місцях стоять черги. Це на 

сьогодні найбільш навантажений відділ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І з 1 жовтня ми його запустимо в роботу, не зараз. 

 Обговорення питання (виступали: Дубовик Л.І., Яременко 

Н.А., Семеніхін А.Ю.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що люди прийдуть не раніше січня, поки 

проведуть конкурси і так далі. 

Товариство! Ставлю ще раз на голосування за основу даний 

проект рішення, прошу підтримати, все одно не раніше січня 

прийдуть люди, вже нова каденція буде.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запропонував депутатам наступним питанням розглянути 

питання бюджету, оскільки деякі депутати поспішали і 

може не бути кворуму. 



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

громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Проект розглядався на профільній комісії, є правки і 

пропозиції. Правильно?   

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Правки є і вона не одна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Поставив ще раз на голосування дане питання за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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 

Пані Ульянченко, оголосіть правки. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Внести до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП 

"Теплогарант" в сумі 500 тисяч гривень, залишити у 

загальному фонді. Це вільний залишок, щоб там залишився. 

Завершення будівельних робіт по вулиці Скоропадського, 3, 4  

в сумі 90 тисяч гривень із загального фонду "Організація 

благоустрою населених пунктів", зняти.  

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Ні, не так ви говорили. Використати за рахунок загального 

фонду ЖКГ. Ваша така була правка. Не за рахунок вільного 

залишку, а за рахунок ЖКГ. Така ваша правка, Тамара 

Михайлівна? 

Паламарчук 

Тама Михайлівна 

Так. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

Внести до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП 

"Центральне" в сумі 59 тисяч гривень та направити на 

виготовлення ПКД та будівництво спортивного комплексу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Комплексу по 12 школі. 

 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Так. 

 

 Обговорення питання. 

Ульянченко Перенести кошти в сумі 141 тисяча гривень з напрямку 



Оксана Федорівна оздоровлення дітей в літній період на виготовлення ПКД на 

будівництво спортивного комплексу на території школи №12. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Спортивного об'єкту, давайте назвемо так. 

 

 Обговорення питання. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

І по Центральному тоді зменшити суму. По КРЕП 

"Центральне" 36. 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

По КРЕП "Центральне" 1036000 грн. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також з урахуванням депутатських коштів. 

 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

Які направили Кондратьєв Є.О. і Толорадва Л.Г. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І ті, що надходили. 

 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

З урахуванням тих заяв, які були подані на матеріальну 

допомогу мешканцям міста. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Раніше розподілені кошти в міському бюджеті на виконання 

виборчих програм і доручень виборців в сумі 135 тисяч 

перенести із заміни вихідних дверей під'їздів 

багатоповерхових житлових будинків на: 10 тисяч гривень на 

встановлення лав для відпочинку під під'їздами під будинком 

по вулиці Генерала Тхора, 88; 65 тисяч - будівництво 

спортивного майданчику в районі житлового будинку по 

вул.Високій, 27; 60 тисяч - встановлення елементів дитячих 

майданчиків в районі житлових будинків по вулиці Генерала 

Тхора, 61, 88. Заява надана, резолюція є, прошу також 

включити. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

По КРЕП"Центральне". Як так сталося, що пройшло 5 років, 

ми отримали прибуткове, нормальне підприємство і за 5 років 

воно стало збитковим і дійшло до ліквідації, до банкрутства? 

Ми щороку, щомісяця дофінансовували з бюджету. Як так 

сталося, що ЖКГ провело конкурс, в результаті якого зараз 

шумить все місто. Призначили приватний ЖЕК, приватний 

ЖЕК виграв в цьому конкурсі, а наше комунальне 

підприємство в цьому конкурсі чомусь не виграло і хто в 

цьому винен? Зараз ми знову виділяємо мільйон, ми 

ліквідовуємо колись найкраще підприємство міста не 

зрозуміло чому. Знову ж таки міняли керівників, щось там 

робили, мільйони викидалися, а тепер ліквідовуємо. Куди піде 

майно? Куди підуть будинки, які туди належали? Довели  до 

"ручки" найкраще житлове підприємство в нашому місті. Хто 

буде відповідати? Я пропоную створити депутатську комісію 



і із залученням фахівців розібратися в тому всьому, що тут 

сталося за 5 років і чому підприємство стало банкрутом.  

Білоус  

Інна Василівна 

В межах програми по водоканалу, 10 тисяч з депутатських 

коштів. Заява є, все у Валентини Павлівни.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми вже проговорили, що з урахуванням всіх заяв, які 

пройшли відповідну процедуру. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування всі правки, в тому числі з правкою 

пані Пащенко, щоб створити депутатську комісію, щоб 

розібратися із ситуацією по КРЕП "Центральне" і по одному 

представнику від всіх фракцій або за бажанням депутатів, так 

буде краще. Прошу голосувати і прошу підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені депутатами. 

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 

бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Павлюченко Григорій Павлович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради.  

Павлюченко  

Григорій Павлович 

Проект рішення проговорювався на профільній комісії щодо 

виділення в статутний капітал 1036000 грн., 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 і пропонується все ж 

таки змінити трішки його. Оскільки в нас змінюється сума, то 

в пункті 1 замінити суму 1095,5 тис.грн. на 1036,0 тис.грн. і в 

пункті 4.12 комунальному підприємству за рахунок вкладу 

Засновника утворюється статутний капітал, що становить 

суму 3355450 грн. 50 коп. Комісія розглянула, пропоную 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування проект рішення за 

основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 



«Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це чревате тим, що підприємство далі нарощуватиме борг, а 

гасити будемо ми, з міського бюджету. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Потрібно якомога швидше створити цю комісії і оголосити 

висновки цієї комісії. Тоді повернутися до цього питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю повторно на голосування питання по 

КРЕП "Центральне", яке зараз було озвучене за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запросив до мікрофона Рогожина С.М., директора КРЕП 

"Центральне".  

Рогожин 

Сергій Миколайович 

Я прошу депутатів, прошу проголосувати за це рішення, тому 

що 18 чоловік, яких необхідно звільнити, якщо ми їх не 

звільнимо, то будуть такі штрафні санкції, що не вистачить 

ніякого бюджету. Тому що об'ємів робіт немає у мене на 

сьогоднішній день, щоб утримувати цих людей. А 

розрахуватися з ними потрібно. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Дане питання розглядалося на профільних комісіях 

неодноразово. Хочу наголосити на тому, що, дійсно, на даний 

момент треба вирішити всі трудові відносини з трудовим 

колективом, зупинити. А далі вже... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Розбиратися комісійно і шукати хто крайній. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Так, а далі все інше. Сьогодні, кожного дня йде нарахування 

на фонд заробітної плати. А якщо затягнути і на далі, то 

будуть і порушення трудового законодавства, що потягне за 

собою ще правові наслідки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це зарплата людей, це не видатки. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ми на це підприємство виділяли багато вже мільйонів, тому я 

думаю, що потрібно все-таки розібратися з цією ситуацією і 

оголосити офіційний висновок, і потім відразу запустити 

розрахунок, якщо до того дійшло. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вже буде пізно. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Інна Олексіївна! Я пропоную голосувати зараз, щоб ми потім 

не залізли в борги перед цими людьми. Давайте виплатимо їм 

заробітну плату, розрахуємо їх. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Справа в тому, що підприємство вже не працює, воно тільки з 

кожним днем заходить в борги. Люди попереджені про 



 скорочення, пунктом 1 статті 40, якщо ми їх не звільнимо 

вчасно, починається все з самого початку - попередження і 

два місяці, і маємо платити їм знову заробітну плату. Це 

будуть дуже великі витрати. І більше того, що якщо щось десь 

не зійдеться, то будуть штрафи. 

Білоус  

Інна Василівна 

Пропоную в пункті 1, там, де написано для погашення 

заборгованості заробітної плати та на сплату податків, вказати 

саме станом на 01.08.2020 року. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ми про цих людей думаємо, на їхній стороні стоїть 

законодавство, а ми думаємо про тих 10 будинків, які зараз 

висять "між небом і землею", які не обслуговуються жодним 

ЖЕКом і ми нічого не вирішили хто їх буде обслуговувати. І 

зараз те, що натворили із новими тарифами, із конкурсом, із 

усім. Ви бачите, що в місті робиться з цим? Ви бачите, що 

люди вже не вірять ні ЖЕКам, нікому, ОСББ ніхто не 

допомагає їм створювати, людей просто залишили.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Як це ніхто не допомагає? Ми допомагаємо, Ви допомагаєте, 

тому не обманюйте. Зрозумійте. Ми зараз тільки в борги 

затягнемо бюджет. Ми все одно будемо виплачувати. 

Розумієте? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Інна Олексіївна! Я Вас сьогодні особисто на комісії з питань 

земельних відносин запрошував на комісію ЖКГ стосовно 

даного питання, але Ви не прийшли. Те, що Ви говорите про 9 

будинків, то так, дійсно, є питання, воно розглянуто, є певні 

висновки з цього питання і на наступному питанні, зараз, ми 

до нього дійдемо і будемо розглядати. Давайте розглядати 

поступово. Зараз ми розглядаємо погашення фонду заробітної 

плати та податків на фонд заробітної плати. Ми трудові 

відносини повинні припинити з трудовим колективом. 

Крапка. Стосовно того, що Ви говорите про ОСББ, то також 

сьогодні це питання піднімалося, обговорювалося, а Ви 

знаєте, що регулюється воно програмою підтримки ОСББ і 

буде воно розглядатися, фінансуватися вже в іншими етапами. 

Тому, я Вас, все ж таки, прошу профільно і фахово звернути 

на питання, яке розглядається, не вкидувати всі питання в 

одне і зараз можна балакати дуже багато, але зараз ми 

розглядаємо питання сугубо у погашенні фонду заробітної 

плати і податків на заробітну плату. Крапка. Крім того, у нас 

буде правка від комісії ЖКГ, тому я прошу поставити дане 

питання за основу, потім правка, а потім в цілому. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Я знову хотів би звернутися до депутата Пащенко Інни 

Олексіївни - повинні займатися фахівці. 



Дубовик  

Любов Іванівна 

Просто хочу нагадати, що у нас було з КП "Теплогарант", 

водоканалом і хочу сказати, що щойно мені телефонував один 

із депутатів, який не зміг сьогодні бути і говорить: «нагадайте 

чисто юридично, які будуть юридичні наслідки», просили 

мене виступити, як юрист. Я зараз виступаю, бо людина 

дивиться по інтернету і нагадати скільки це коштів обійдеться 

нашому бюджету, бо говорить, що ви проголосували за те, 

про що можливо треба було подумати, а тут, де дуже треба, ви 

не голосуєте. Я абсолютно згодна. По друге. Я підтримую 

Інну Олексіївну в тому, що потрібно розібратися. Дійсно, 

підприємство просто знищено, я її в цьому підтримую і дуже 

прошу її зараз підтримати, і звільнити нормально людей. Ті, 

хто хотіли працювати, люди, вони зараз пішли в інші ЖЕКи і 

працюють, вони по переводу переведені. Зараз залишилися ті, 

хто хоче просто звільнитися і отримати свою компенсацію.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Може подумати, щоб не закривати комунальне підприємство? 

Тому що  зараз створюється ОСББ і обслуговувати будинки 

нікому. Наприклад, шукають слюсарів, сантехніків, 

електриків і так далі. Може це підприємство займеться, хоч 

якесь у нас у місті підприємство, обслуговуванням нормально 

будинків. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це питання не закриття, це питання виплати заробітної 

платні. Це не питання злиття, закриття, знищення. 

Товариство! Я ставлю на голосування даний проект рішення 

за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив питання на голосування, оскільки 

Гричановський А.М. не проголосував. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Білоус, які правки? 

Білоус  

Інна Василівна 

Змінити цифру 1095,5 тис.грн. на суму 1036,0 тис.грн.  

Також, в цьому абзаці для погашення заборгованості із 

заробітної плати та на сплату податків, та розрахункових, 

станом на 01.08.2020 року. В пункті 4.12 суму 3355500 грн. 

замінити сумою 3355450 грн. 50 коп. 

Семеніхін  Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати. 



Артем Юрійович 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені головою комісії з питань 

ЖКГ Білоус І.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

ЖРЕП «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Навіщо нам тримати два ІТР, тобто тримати 2 директори, 2 

головні бухгалтери, виплачувати зарплату, коли ми можемо 

це об'єднати і за рахунок цього економити гроші.  

Слово має Горяний Юрій Миколайович, головний спеціаліст 

відділу комунального майна Конотопської міської ради. 

Горяний  

Юрій Миколайович 

Проект рішення розглядався на профільній депутатській 

комісії. В ході обговорення була пропозиція депутатів внести 

зміни в пункт 4 та призначити головою комісії в.о. директора 

ЖРЕП "Житлосервіс" Сірика Олександра Васильовича. 

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, але однозначних 

висновків не було, все на розгляд сесії. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Сьогодні жваво розглядалося дане питання, було дуже багато 

запитань, не на всі запитання ми отримали відповідь. 

Стосовно цієї правки, щоб змінити голову ліквідаційної 

комісії на іншого керівника, я особисто буду утримуватися, 

тому що я вважаю, що попередній керівник був, він є 

матеріально відповідальною особою при ліквідації, він буде 

відповідати за це, тому він і повинен доводити це до кінця. І 

мабуть в цьому питанні є правки у Інни Олексіївни, тому що 

саме її правки, які оголошувались на минулому питанні, вони 

стосуються саме цього питання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Попереднім рішенням ми з вами розрахували людей із КРЕП 

"Центральне". Так? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Попереднім рішенням ми виплатили їм зарплату. Рішення 

про їхнє звільнення приймалося керівництвом ЖЕКу. Є пан 

Рогожин, він видавав цей наказ. Ми рішення такі приймати не 

уповноважені. ЦЕ повноваження керівника підприємства.  



Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ми дали гроші, щоб їм вихідні виплатити. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Виплатити їм зарплату і сплатити податки з цієї зарплати. Це 

було наше попереднє рішення. А це те рішення, яке Ви 

критикували. тому я зараз даю Вам можливість висловитися і 

дати свої правки. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я уважно слухала пояснення і сказано, що там заяви є, по 

яких люди там просто пенсійного віку отримають за два 

місяці зарплату і йдуть, вони вже написали заяви на 

звільнення. Тобто, у нас передається тільки майно, ми 

об'єднуємо майно.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Там ще лишилися працівники ЖЕКу, ті, які забажали 

працювати. Дивіться, майно передається не рішенням сесії, 

майно передається рішенням виконавчого комітету. Виконком 

передає майно між балансами комунальних підприємств. 

Фактично, ми зараз, територія, будівлі, люди, які там 

залишаються працювати, ми просто робимо злиття, для того, 

щоб не годувати двох директорів і двох головних бухгалтерів 

і ІТР 2 нам не потрібно. Це рішення для того, щоб економити 

на заробітній платні, не потрібно годувати два керівні склади, 

ось в чому суть цього рішення. Зрозуміли? Не людей, люди 

там продовжують працювати.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Скільки людей лишається? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

4 людини, які виявили бажання працювати далі. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення юридичної 

особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання до ЖРЕП 

«Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на повторне голосування даний проект 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення 

юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом 

приєднання до ЖРЕП «Житлосервіс». 

 

17.Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Павлюченко Григорій Павлович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради.  



Павлюченко  

Григорій Павлович 

Проект рішення розглядався на профільній комісії. В пункті 

додатку 5 «капітальний ремонт котельні» комісія вирішила 

виділити 1 мільйон 100, також була поправка, вже на 

бюджетній комісії, виділити 50 тисяч на установку лічильника 

по Червоної Калини, 8. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! В бюджеті прийнято, це з мого фонду на 

тепловий лічильник по Червоної Калини, 8. 

Ставтлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

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, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування правки, які були озвучені 

зараз паном Павлюченко, те що мається на увазі в межах 

виконання депутатських повноважень.  

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Павлюченком Г.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив повторно на голосування правки, які були озвучені 

Павлюченком Г.П. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Павлюченком Г.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив правки, які були озвучені Павлюченком 

Г.П. , на голосування, оскільки Білоус І.В. не проголосувала. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Павлюченком Г.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Павлюченко Григорій Павлович, заступник 

начальника управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради.  



Павлюченко  

Григорій Павлович 

Проект рішення розглядався 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 було розглянуто на комісії, просимо 

підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

При розгляді даного питання на профільній комісії було 

зауважено, щоб внесли зміни, привели дану програму до 

прийнятого бюджету. Тобто, всі депутатські кошти відповідно 

до заяв, які були прийняті, то і сама програма повинна бути 

приведена у відповідність. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це все зрозуміло. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! У нас була пропозиція на комісії зняти 

питання, що стосується Статуту "Комунсервіс" та Статуту 

"Теплогарант", але в порядок денний вони були внесені. Я 

прошу зараз повернутися до порядку денного, виключити ці 

питання, які ми не розглянули, а також поставити, все ж таки, 

на голосування питання по ЦНАПу, повернутися до 

повторного розгляду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По ЦНАПу я поставлю на повторне голосування. 

Товариство! Ставлю на голосування питання про повернення 

до розгляду порядку денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив дане питання на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування питання виключення 

двох питань з порядку денного - це Комунсервіс і 

Теплогарант, прошу голосувати  (Виключення з порядку 

денного питання №18 "Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОГАРАНТ" та 



№19 "Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ КОМУНСУРВІС"). 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключення з порядку денного питання 

№18 та №19. 

 

21.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  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Дане рішення було розглянуто на комісії. В програму вносимо 

зміни в частині встановлення та облаштування зупинок 

громадського транспорту, депутатські кошти додаються на 

три зупинки.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми фактично даємо гроші на автобусні зупинки. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію 

Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Я перераховував кошти на придбання прибору для 

трамвайного управління. Ці кошти є в програмі? 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Голосуємо одразу в цілому, прощу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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). 

 

23.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 

Це ми приводимо у відповідність до прийнятого бюджетного 

рішення. 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Додаток щодо бюджету розвитку ми скорегуємо відповідно 

до прийнятих змін по бюджету на сьогоднішній день і подамо 

на підпис, просимо підтримати. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Просимо підтримати даний проект рішення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про 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! У когось зауваження, пропозиції є? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Попрохала розглянути повторно проект рішення "Про 

внесення змін до структури та чисельності виконавчих 

органів Конотопської міської ради". 

14.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю ще раз на голосування повторно питання 

по ЦНАПу. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням 

правок бюджетної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 2. 

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

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Голова редакційної комісії     Ігор БЕЙГУЛ 
 


