
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 41 сесія Конотопської міської ради 7 скликання 

 
 

від 07.09.2020, 10:00               м.Конотоп, 

                 велика зала засідань 

 

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

Присутні на сесії:   24 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зареєструвалося 20 депутатів включно з міським головою, 

сесія повноважна і 41 сесія міської ради 7 скликання 

оголошується відкритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Оскільки у нас не всі депутатські комісії 

відбулися, тому сесію ми проведемо сьогодні трішки не 

стандартно. Зараз, після початку, я оголошу перерву на 10 

хвилин і ми розширеною комісією, всім депутатським 

корпусом проговоримо питання, які у нас не були 

проговорені на деяких комісіях і ті питання, які зараз 

додатково з'явилися.  

Хвилина мовчання щодо вшанування пам'яті Василя Стуса і всіх борців за волю 

України.  

Вручення почесних відзнак "Осіннє Золото" депутатам Тягнію С.М. та 

Марченку Ю.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Перед тим, як ми почнемо працювати в рамках 

сесії, у нас є кілька питань, які, я зараз оголошую перерву в 10 

хвилин, ми маємо проговорити. Перше питання - це присутня 

у нас зараз на сесії родина, де народилася трійня, потім 

питання по освіті...  

Ігнатенко Л.І. повідомила назви додаткових питань.  

Є також питання депутатських коштів тих депутатів, які 

прийшли на сесію  міської ради і хочуть виділити зі своїх 



фондів гроші по різним напрямкам. Тому я зараз оголошую 

перерву на 10 хвилин. 

 Обговорення питань на спільному засіданні постійних комісій. 

Після перерви: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Перерва завершена, переходимо до роботи сесії. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 41 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 

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

3.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

4.  Про внесення змін до рішення міської ради, скасування  рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок» 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

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

господарювання 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

6.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому 

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

7.  Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп 

 Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 



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

діяльності виконавчих органів ради 

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

8.  Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп 

 Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

діяльності виконавчих органів ради 

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

9.  Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

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

ради 

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

10.  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. першого заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

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

11.  Про надання матеріальної допомоги 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

діяльності виконавчих органів ради 

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

12.  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 

Мороз С.С., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

13.  Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Конотопської міської ради Сумської області» у новій редакції та Порядку про 

проведення конкурсу на посаду директора та фахівців інклюзивно-ресурсного 

центру Конотопської міської ради у новій редакції 

 Ігнатенко Л.І., начальник відділу освіти Конотопської міської ради 

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



діяльності виконавчих органів ради 

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

14.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп 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 

15.  Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна у комунальній 

власності Конотопської об’єднаної територіальної громади 

 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 

16.  Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади  

 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 

17.  Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ОТГ майна  

 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 

18.  Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню  

 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 

19.  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 

20.  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 

21.  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 

22.  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 

23.  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 

24.  Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади за І півріччя 2020 року 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Мороз С.С., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

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

громади на 2020 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Мороз С.С., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

26.  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   

 4 
Про внесення змін до рішення міської ради, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок»   

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

господарювання   

 6 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 7 

Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп   

 8 
Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп   

 7 

Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп   

 9 
Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Конотопської 

міської ради   

 28 
Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради   

 11 
Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 12 Про надання матеріальної допомоги   

 13 

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 міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік   

 10 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік   

 14 
Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр Конотопської міської ради Сумської області» у новій редакції та 



Порядку про проведення конкурсу на посаду директора та фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру Конотопської міської ради у новій редакції   

 16 
Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна у 

комунальній власності Конотопської об’єднаної територіальної громади   

 17 
Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади   

 18 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ОТГ майна   

 19 
Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню   

 20 
Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання 

до ЖРЕП «Житлосервіс»   

 21 

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

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та передачу майна під 

заставу   

 22 
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки   

 23 
Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ»   

 24 
Про внесення змін до Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки   

 28 
Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради   

 25 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року   

 26 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік   

 27 

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

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

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

 29 

Включення до порядку денного питання: "Про затвердження Положення про 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників", "Про затвердження 

штатного розпису Центру професійного розвитку педагогічних працівників", 

"Про затвердження Положення про конкурс на посади директора та 

педагогічних працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ", "Про внесення змін до рішення сесії Конотопської 

міської ради Сумської області від 23 липня 2020 року"   

 30 
Про внесення змін до рішення сесії Конотопської міської ради Сумської 

області від 23 липня 2020 року   

 31 
Про затвердження Положення про Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників   

 32 
Про затвердження Положення про конкурс на посади директора та 

педагогічних працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 



ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 33 
Про затвердження штатного розпису Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників   

 34 
Включення до порядку денного питання: "Про внесення змін до структури та 

чисельності виконавчих органів Конотопської міської ради"   

 35 
Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради   

 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів: 

Ульянченко Оксану Федорівну; 

Пащенко Інну Олексіївну. 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Ульянченко О.Ф., 

Пащенко І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Переходимо до визначення порядку денного. Пропозиції щодо 

порядку денного вам роздані. 

0.2.Включення до порядку денного питання «Про внесення змін до Програми 

забезпечення медичним обслуговуванням населення комунальними 

некомерційними підприємствами міста Конотоп на 2020 рік». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є пропозиція доповнити порядок денний питанням "Про 

внесення змін до Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами міста Конотоп на 2020 рік". 

Хто за те, щоб включити до порядку денного сорок першої 

сесії дане питання, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

«Про внесення змін до Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними 

некомерційними підприємствами міста Конотоп на 2020 

рік». 

0.3.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання - додати до порядку денного питання 

"Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих 

органів міської ради", а саме внести зміни до рішення 

міської ради від 19.06.2019 про структуру та чисельність і 

ввести до Центру надання адміністративних послуг міської 



ради 6 шт.од., затвердити структуру та чисельність 

виконавчих органів Конотопської міської ради. Тобто 

вводимо 6 штатних одиниць до ЦНАПу.  

Ставлю на голосування про включення цього проекту 

рішення до порядку денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про внесення змін до структури та 

чисельності виконавчих органів Конотопської міської 

ради. 

0.5.Затвердження порядку денного 41 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу затвердити порядок денний в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного 41 сесії. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 41 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

№ Назва проекту рішення 

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 

4 Про внесення змін до рішення міської ради, скасування  рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок» 

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

господарювання 

6 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

7 Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп 

8 Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп 

9 Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 

10 Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів міської 

ради 

11 Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік 

12 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 



13 Про надання матеріальної допомоги 

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 затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр Конотопської міської ради Сумської області» у новій редакції та 

Порядку про проведення конкурсу на посаду директора та фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру Конотопської міської ради у новій редакції 

16 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік 

17 Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна у 

комунальній власності Конотопської об’єднаної територіальної громади 

18 Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади 

19 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ОТГ майна 

20 Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню 

21 Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання 

до ЖРЕП «Житлосервіс» 

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

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та передачу майна під 

заставу 

23 Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

24 Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

25 Про внесення змін до Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки 

26 Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року 

27 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

28 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) 
 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був обговорений на засіданні 

профільної депутатської комісії. За результатами розгляду 



виникли питання щодо пункту 2.1.1 та пункту 2.3.1.  

П.2.1.1 - це питання щодо надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення гаражу по вулиці 

Євгена Коновальця. У комісії були питання щодо 

необхідності там його устаткування, так як там створюється 

ОСББ і необхідно спитати дозволу у даного об'єднання. 

П.2.3 - це теж розміщення гаражу по площі Миру, район 

житлового будинку №1, учаснику АТО. З даного приводу, 

відповідно до генерального плану там дозволено розміщення 

гаражів для осіб, які мають спеціальні пільги щодо вад 

опорно-рухового апарату. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

По питанню 2.1.1. У нас по Євгена Коновальця, 6 недавно 

створене ОСББ і всі питання, що стосуються прибудинкової 

території, мають тепер погоджуватися із правлінням цього 

нового ОСББ. Тому, щодо виділення на території цього 

ОСББ місця під гараж, потрібно погодити із правлінням 

ОСББ. Тому, ми поки що перенесли його на наступне 

засідання. Якщо правління ОСББ вирішить це питання, то 

так.  

По проспекту Миру, 2. Там у нас було прийняте рішення, що 

тут ми даємо тільки на умовах того, що людина має 

інвалідність опорно-рухового апарату. У цієї людини такої 

інвалідності немає і якщо ми зараз дамо цій людині дозвіл, 

то піде ланцюгова реакція і потім будуть всі просити там 

дозвіл на гараж. Тому вирішили теж поки що це питання не 

виносити.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування це питання за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово пані Пащенко, щоб Ви озвучили, які пункти 

виключаються. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

На комісії було прийнято рішення пункти 2.1.1 і 2.3.1 зняти з 

розгляду даної сесії.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Оксана Іванівна! Питання ще по пунктам 2.1.2 і 2.1.3 - 

Успенсько-Троїцька, 26. Там яка ситуація?  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Там двохповерхові будинки і під ними розташовані сараї. 

Вже раніше люди зверталися. Ці сараї переобладнуються в 

гаражі. 



Омельченко  

Тарас Павлович 

Добре. Наступне питання - пункт 3. Я розумію, що це по 

Батуринській, на території колишньої військової частини. 

Так? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Ні. Це не військова частина. Це продовження автогаражного 

кооперативу №7. Ми кожної сесії надаємо там вільні 

ділянки, там можна й учасникам АТО, там їх велика 

кількість, можна й громадянам.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Тоді у мене питання. Колись у нас була домовленість, що 

надаються земельні ділянки для індивідуального гаражного 

будівництва відповідно до черговості того списку, який був. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Так і є. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Добре. Тоді більше немає питань. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування питання по двом 

пунктам, які озвучила пані Пащенко, щоб виключити їх з 

проекту рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка земельної комісії озвучена 

Пащенко І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект було обговорено, розглянуто на засіданнях 

профільних комісій. За результатами розгляду даний проект 

погоджений та пропоновано винести його на розгляд сесії.  

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, детально, 

кожний пункт, зауважень і пропозицій не надходило, 

просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Просимо проінформувати про пункт 4.2, вулиця 

Олександрівська, територія колишньої військової частини. 

Дмитренко  Пункт 4.2.1. Це ділянки, які роздані як продовження з права і 



Оксана Іванівна зліва вулиці Олександрівської – це 50 ділянок, які ми 

надавали учасникам АТО., територія колишньої військової 

частини. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є ще запитання? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення продовжуються існуючі договори 

оренди. Даний проект рішення був обговорений на засіданні 

профільної земельної комісії і в результаті розгляду 

зауважень та пропозицій з даного проекту не було. Прошу 

його підтримати і 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 та 

пропозицій не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є запитання? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про внесення змін до рішення міської ради, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення є робочим. Він розглядався на 

засіданні профільної земельної комісії, зауважень і 

пропозицій не надходило. Прошу даний проект підтримати і 

винести його 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 комісії, зауважень і пропозицій не 

було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хтось хоче висловитися? Ніхто. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради, 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 Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільних комісій, на всі питання були надані роз'яснення, 

даний проект комісією було підтримано та запропоновано 

винести на розгляд сесії. Просимо підтримати та розглянути. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Оксана Іванівна! Перше питання щодо виконання планів 

надходжень з податку на землю. Друге питання - ми завжди 

говоримо про те, що повинен бути чіткий алгоритм дій і 

прозорий до всіх учасників цього ринку. Тобто, якщо 

заявник подає, то ми повинні визначитись, чи ми продаємо 

землю в місті, чи не продаємо. Тобто, не стоїть питання 

прізвища чи особи, чи підприємства одного чи іншого. Так 

як сьогодні завжди чомусь приходять і говорять, що Тягній 

не хоче продавати, чи хоче продавати і переходять на 

особистості. Ми повинні чітко розуміти - продаємо чи не 

продаємо!  

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Відповідно до чинного земельного законодавства, а саме 

статті 128 Земельного Кодексу, кожен має право і в цій 

статті повністю прописана процедура викупу земельних 

ділянок, має право на викуп земельної ділянки, яка 

знаходиться в оренді. Там прописана процедура щодо 

надання дозволу внесення авансового внеску і інше. Тобто, з 

боку законності дане рішення абсолютно законне і ці 

громадяни мають на це повне право.  

Щодо виконання бюджету, то бюджет по продажу не 

виконується. Тому нам необхідно продавати земельні 

ділянки для того, щоб його виконувати. 

У нас є надходження від сплати земельного податку, від 



сплати орендної плати, а також є в бюджеті надходження від 

продажу землі, це викуп і продаж на земельних торгах у 

формі аукціону. Податок оренда виконується, продаж не 

виконується взагалі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування данипй проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 0, Утрим. – 8. 

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

викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив дане питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 0, Утрим. – 5. 

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

викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії. У 

першому випадку - це пану Черевко, в нього був 

склад-магазин в оренді, він там планує добудовувати його, 

тобто ту територію, яку він давно орендує, він просить викуп 

для того, щоб добудовувати. І магазин «Квіти», який у нас 

був біля "Сніжинки" в центрі, там давно орендує людина 

землю і зараз там аптека "Подорожник". Тобто, це знову ж 

таки, що давно у нас в оренді, оренда платиться і по Закону 

ми не можемо відмовити, ми завжди не відмовляли всім до 

цього хто мав магазини давно, платив оренду, ми їм ніколи 

не відмовляли в тому, щоб викупити у власність. Тому наша 

була пропозиція зодовільнити прохання цих людей на викуп 

у власність. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Добре. Після коментаря земельної комісії я ще раз поставлю 

дане питання на голосування і кожен прийме рішення, яке 

він вважає за потрібне. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Я все ж таки прошу депутатів більш 

детально розглядати питання продажу земельних ділянок та 

бути послідовними. Якщо ми протягом року відмовляємо 

всім у продажу, то ви повинні усвідомлювати, що якщо зараз 

буде продаж земельної ділянки, то завтра всі ті суб'єкти 

господарювання подадуть і будуть витребовувати питання 

щодо продажу даних земельних ділянок. Всіх земельних 

ділянок. Тому, я все ж таки прошу: або зняти дане питання 

на додаткове вивчення, або ставте на голосування, але, 

несіть відповідальність. 

Семеніхін  Будь ласка, голосуємо по цьому питанню. 



Артем Юрійович 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Ми в цьому році вже давали неоднократно дозволи на 

продаж земельних ділянок. У підприємців будуть виникати 

питання чому одним так, другим ні. По Закону вони на це 

мають повне право. Закон каже проте, що якщо не надається  

дозвіл, то повинна бути мотивована відмова. Де мотивація? 

Людина сплачує оренду, людина має право, процедура 

повністю прописана. В бюджеті по викупу 0! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування, будь ласка, голосуємо. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 0, Утрим. – 2. 

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

викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання. 

 

6.Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонуємо відмовити у наданні 

дозволів, у зв'язку з існуванням неможливості у 

відповідності до плану зонування та містобудівної 

документації вирішувати дані питання. Даний проект 

рішення був розглянутий на засіданні профільної земельної 

комісії, зауважень та пропозицій не було, просимо 

підтримати і 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, зауважень 

та пропозицій не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є зауваження та пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 



Холодьон  

Сергій Іванович 

Прошу підтримати, оскільки це соціальне питання, є люди з 

обмеженими можливостями, з інвалідністю і додаткове 

навантаження щодо сплати оренди на земельну ділянку, це 

для них буде теж важливе.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Дане питання розглядалося на нашій комісії, але не було 

основного доповідача Сергія Івановича, нам доповідав 

Андрій Іванович, тому можна ще доповнити в цьому 

питанні... Це новий порядок? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Так. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Якщо він новий, то розкажіть основні моменти цього 

порядку? Що це нам дає? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Є така група населення, як інваліди, які мають автомобіль з 

ручним керуванням. На сьогоднішній день згідно Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" 

передбачено, що в радіусі 50 метрів від помешкання вони 

мають право на встановлення металевого гаражу для 

розташування там автомобіля. На сьогоднішній день 

порядку такого немає, щоб ми могли надавати дозволи, але є 

питання, які можна вирішувати по земельному 

законодавству - надавати земельні ділянки в оренду. Але є 

така правова колізія - ці земельні ділянки надаються під 

забудову, а не під встановлення металевого гаража. Тому 

пропонується такий порядок. Якщо людина звертається, є у 

неї відповідні довідки, є відповідний автомобіль, то тоді 

розглядається це питання на засіданні виконавчого комітету 

і відповідно надається дозвіл терміном на 5 років без права 

передачі іншим особам, тимчасово. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

На скільки я розумію ці гаражі встановлюються в межах 

житлового будинку? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Так. 

 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Тобто, раніше ці дозволи нікому не надавались? 

 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Надавались, але згідно земельного Кодексу. Відводилась 

земельна ділянка, але це не зовсім вірно, оскільки на цій 

земельній ділянці, в принципі, надається під забудову. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Зрозуміло. Як Ви плануєте контролювати видачу цих 

дозволів? 

Холодьон  Є звернення відповідної особи. Відповідна особа надає 



Сергій Іванович документи... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Що Ви маєте на увазі контролювати? Контрольний орган 

створити? 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Я маю на увазі те, що люди, які мають дійсно посвідчення, 

вони заслуговують на цей гараж, але є й ті люди, які 

скористаються тими посвідченнями. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Він чітко сказав, що є Законом передбачені положення 

згідно яких надається цей гараж. На 5 років, без права 

передачі, людина повинна мати автомобіль, не простий, а 

обладнаний для цієї їзди і мати відповідні медичні 

документи. Ось той перелік. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Як це буде контролюватись? Тобто, людина получила дозвіл, 

вона оформила гараж... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вона дозвіл не отримає, поки не принесе ці документи. 

 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Принесла документи. Вона здасть цей гараж, чи будуть якісь 

зловживання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Без права передачі. Там вказано. 

 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Дякую. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я хотів почути Вашу думку в тому плані, що в 

багатоквартирних будинках це може викликати конфлікт 

між мешканцями. На цей час Ви бачите, що кількість машин, 

які купують люди, доволі багато. Зараз машини не тільки у 

дворах ставлять, але і за дворами. Коли будете місце це 

представляти, то буде конфлікт між мешканцями. Ви не 

думали про це? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Думали. Але у інваліда є певні права і також є технічні 

можливості або немає технічних можливостей, це питання 

потрібно розглядати в комплексі. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я маю на увазі, що він може поставити цю машину перед 

під'їздом чи на майданчику біля будівлі. Можливо місце 

закріпити, а не гараж обов'язково ставити? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є Закон за яким ми всі повинні жити, хочемо цього ми чи не 

хочемо, але ми повинні за ним жити. І перед тим, як 

встановлювати гараж, однозначно, комісія з архітектури, 

земельного відділу, вони виїжджають на місце і обстежують 

цю територію. І якщо там є технічна можливість його там 

поставити, то однозначно вона буде використана, тому що 

людина має на це право. У випадку, як Ви кажете, Ви праві, 

я з Вами погоджуюся, але ми повинні чітко дотримуватися 

законів України і ніхто не дасть дозвіл поставити навпроти 



під'їзду або де немає технічної можливості. Тобто, це 

комісійна робота і рішення приймає виконком, це не одна 

людина підписує, це колегіальний орган. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я погоджуюсь з думкою Олександра Олександровича. Тут 

питання в тому, що дійсно, соціальне питання і люди мають 

право на гараж, на ділянку, але з іншого боку мешканці 

багатоповерхівки вони є власниками будинку і тут може 

виникнути правова колізія. Тому я думаю, що це питання 

потрібно вдосконалити, в положенні прописати досконально, 

щоб не було тих конфліктів, які комісія не зможе вирішити, 

якщо це не буде прописано в цьому положенні. На мою 

думку, це рішення і наступне рішення про демонтаж, 

потрібно перенести і приймати вже новою каденцією ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться. Новою каденцією чи не новою каденцією, ми не 

повинні зараз притискати права людей з інвалідністю... 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Повідомив, що прибудинкові території різні, є великі, є 

маленькі і будуть проблеми в роботі комісії. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Це визначено Законом. Процедура - це вже друге питання, це 

органи виконавчої влади на місцях. І коли буде відповідати 

за це питання комісія, то це 100 відсотків лягає на цю 

комісію і якщо ж там "недолугі" члени цієї комісії, це 

питання не буде вирішене. Закон буде не виконаний. А ці 

люди, які мають повне право і з машиною, і з документами, 

вони мають на це право. І тут крапка, тут ніякого 

обговорення не може бути. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Прохання до депутатів - давайте не будемо обмежувати і так 

обмежених у русі людей.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Якщо дивитися на порядок надання дозволів і на назву 

самого рішення, то у назві написано надання дозволів на 

встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів, а далі 

йде в порядку сказано, що тимчасових гаражів. Я хотіла б, 

щоб ми все таки у порядку добавили збірно-розбірних 

гаражів. Тому, якщо це просто без фундаменту, без нічого 

стоїть просто металева конструкція, вона сьогодні є, завтра її 

прибрали, це для того, щоб від непогоди машина була 

закрита.  

 Депутати висловили пропозицію перенести це питання на 

наступну сесію. 

Омельченко  

Тарас Павлович  

І доручення доопрацювати. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І доручення на доопрацювання, залучити обов'язково 

Омельченка Тараса Павловича, хай приходить, 

ознайомлюється, допомагає і свою думку висловлює. 



 Обговорення питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Сергій Іванович! Про яку кількість гаражів йде мова? 

 

Холодьон  

Сергій Іванович 

3-4 в рік. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

У нас є кількість мешканців, які є інвалідами 1 групи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сергій Миколайович! Справа в тому, що є такі люди, їх 

певна кількість. Але сьогодні людина йде нормально, а там 

тротуар не відремонтований і травма, вона через кілька 

місяців пише заяву, що їй потрібна ця машина, потрібний 

гараж. Є навпаки, хлопці, які в АТО були, приїхали, не 

могли ходити, реабілітацію пройшли і можуть ходити.  

Холодьон  

Сергій Іванович 

Ми ведемо моніторинг. Заяви, які надходять, їх приблизно 

3-4 в рік, саме від таких осіб. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Ми розуміємо про те, що сьогодні 

визначити чітку кількість неможливо, тому що вона зростає 

чи зменшується, але ми повинні розуміти, що є пряма норма 

Закону. Це перше. Вона визначена і даний порядок 

визначений відповідно до Закону. Сьогодні стоїть питання, 

що якщо йде 4-5 заяв на рік, то це питання стоїть 10-15-20 

гаражів, майже всі заявники вже мають такі гаражі і 

перенесення цього питання це є обмеження цієї верстви 

людей. Тому я прошу все ж таки поставити на голосування 

дане питання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я відкрив Закон і тут про гаражі нічого не сказано. Тут 

сказано місця для паркування повинні бути, а про гаражі ні 

одного слова не сказано.  

Холодьон  

Сергій Іванович 

Там є. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тут сказано місця для паркування, а не за гаражі. Стаття 30. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Любов Іванівна, є там? Хто зараз скаже? Перегляньте зараз. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Справа в тому, що якщо надходять такі заяви, ми їх 

розглядаємо і надаємо дозвіл. Тому ми зараз нічиї права не 

притискаємо, давайте вивчимо це питання досконально, 

вивчимо Закон і зробимо таке, як має бути положення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував розглядати питання порядку денного далі, а за 

цей час відповідальні особи знайдуть посилання в Законі, а 

потім проголосувати за це питання, або проголосувати за 

його перенесення. 



8.Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, пропоную 

його підтримати, оскільки це проблема в місті досить 

суттєва, дуже багато таких споруд по місту і їх треба 

прибирати, бо надходять скарги і може бути все що завгодно 

статись.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Це велика проблема, я знаю кілька таких місць, де 

багато скарг від людей, а вони беруть і просто ставлять 

контейнер металевий... 

Слово для інформації з даного питання надається 

представнику профільної постійної комісії Пащенко Інні 

Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося, доповідав Андрій Іванович, це 

рішення на відміну від попереднього, щоб не стало це 

питання маніпуляцією у чиїхось руках, розправою над 

якимись людьми. Тут написані підстави, у яких випадках 

буде незаконно встановлений: написано немає рішення 

виконавчого комітету, невідповідність гаража дозвільним 

документам, виявлення безхазяйного, використання 

тимчасового гаража для комерційної діяльності і у інших 

випадках.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У інших випадках передбачених чинним законодавством. Я 

пропоную, щоб так було написано. Саме це Ви маєте на 

увазі? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Так. Тут є чинним законодавством. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я погоджуюся тут з репліками колег при розгляді 

попереднього рішення, що дане питання повинне 

перенестися на доопрацювання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я з Вами не погоджуюсь. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ми розуміємо чітко, що так, дійсно, є певна верства 

населення, яка нехтуючи дозволами, рішеннями міської 

ради, просто встановлює, незважаючи ні на що і 

користується гаражами. Але ми повинні розуміти, що є такі 

будинки, такі гаражі, які встановлені 20-30-35-40 років 

назад, які використовуються як підсобні приміщення і так 

далі. Тому ми чітко повинні визначитися і розуміти, яким 

чином і на кого воно буде розповсюджуватися і так далі, і 

провести інвентаризацію на сьогоднішній день. 



Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Запропонував Тягнію С.М. разом ходити на зустрічі з 

мешканцями будинків на території яких встановлені 

незаконні гаражі, де є скарги мешканців. 

Тягній Сергій 

Миколайович 

 

Погодився із запрошенням. Повідомив, що є гаражі, які 

використовуються як підсобні приміщення, тому що в 

будинках відсутні підвальні приміщення. Також наголосив, 

що є не тільки металеві встановлені гаражі, а і побудовані 

незаконно, які теж потрібно розглядати. Тому даний 

порядок повинен ще бути допрацьований. 

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., Тягній 

С.М.). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Підтримав Тягнія С.М. Попрохав також перенести це 

питання. Запропонував надати доручення відділу 

містобудування та архітектури провести за 3 місяці повну 

інвентаризацію гаражів і після цього приймати рішення. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Повідомив, що інвентаризація проведена, виявлено близько 2 

тисяч незаконних споруд, інформацію нададуть. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Інвентаризація проведена, інформацію прошу надати 

депутатам. Якщо зараз ми приймемо рішення про 

перенесення цього питання на іншу сесію, а не зараз, або 

якщо зараз будемо приймати рішення, у мене є моє 

особисто, як міського голови, право внести пропозицію на 

розгляд сесії, як доповнення до цього рішення і включити 

сюди демонтаж незаконно встановлених або які незаконно 

знаходяться - рекламні носії, це бігборди, за нашими 

розрахунками більше 90 відсотків не мають дозволів на 

розміщення, тобто це все незаконний бізнес, який не сплачує 

податки і яким зараз користуються в політичних цілях. Я 

зберу спеціально з цього приводу, якщо зараз ні, додаткову 

сесію, на завтра чи на після завтра і подивимось хто з 

депутатів прийде і хто за це проголосує. І друге питання, що 

стосується малих архітектурних форм, які не мають 

дозволів. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Тут може ще бути величезна кількість таких ситуацій, що у 

людей є дозвільні документи, але з якимись порушеннями: 

або вони трішки більший зробили цей гараж або ще щось. 

Якщо ми зараз проголосуємо за демонтаж тих гаражів, тобто 

нам треба доопрацювати цей документ, дати їм можливість 

виправити ситуацію цю, привести у відповідність або ще 

щось. А якщо ми будемо все підряд демонтувати... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Мова не йде про все підряд. Мова йде про те, що треба 

навести порядок в місті. 

Пащенко  Треба прописати всі моменти. 



Інна Олексіївна  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мова йде про те, що треба навести порядок в місті. Зараз 

деякі кандидати використовують незаконні бігборди в своїй 

рекламі, хоча ще виборча кампанія не почалася, 

встановлюють намети зі своєю рекламою, це є грубе 

порушення виборчого законодавства. Нам треба, щоб чітко 

було прописано, що незаконний бігборд, значить зрізали і 

завезли, а якщо хочеш забрати назад, то заплати за демонтаж 

і за зберігання, і забирай бігборд. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

То різні речі. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні, я просто Вам для прикладу кажу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Шановні колеги! Немає єдності у цьому питанні. Давайте 

допрацюємо, перенесемо і знайдемо спільну точку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В тому числі і по бігбордам. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Ми бачимо, що це питання досить спірне, його потрібно 

доопрацьовувати, давайте допрацюємо і перенесемо на 

наступну сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Значить це питання і попереднє питання я ставлю на 

голосування, щоб перенести на розгляд наступної сесії 

міської ради. 

 Обговорення питання щодо використання бігбордів 

(виступали Ульянченко О.Ф., Семеніхін А.Ю.). 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Поки Сергій Іванович шукає статтю норми Закону про 

встановлення гаражів для автомобілів з ручним керуванням 

поблизу місця їх проживання, хочу вам повідомити, що 

відповідно до частини п'ятої статті 30 законодавства орган 

місцевого самоврядування забезпечує виділення земельних 

ділянок особам з інвалідністю із захворюванням 

опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для 

автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх 

проживання. Будь ласка, частина 5 статті 30. Тому я прошу 

поставити на голосування дане питання.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Від імені нашої фракції повідомляємо, що ми хочемо зараз 

проголосувати за всі ці питання, тому що це дуже важливі 

соціальні питання, мешканці дивляться і в прямому ефірі, і 

по телебаченню, вони всі переживають, особливо така 

незахищена верства як інваліди, ми пропонуємо зараз ці всі 

питання проголосувати. Їх готували фахівці, перевіряли 

юристи, міський голова особисто. Які можуть бути 

зауваження? Це просто відмазка перед нашими виборцями. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати за дане питання в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

порядку демонтажу незаконно встановлених 

тимчасових (металевих) гаражів та контейнерів на 

території міста Конотоп. 

 

7.Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Сергій Миколайович Тягній зачитав статтю, яку запитував 

пан Сахно.  

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної 

житлової забудови в м.Конотоп. 

 

9.Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Конотопської 

міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Повідомляю про конфлікт інтересів. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення виноситься на розгляд сесії у зв'язку з 

тим, що рішенням суду попереднє рішення про 

затвердження керуючого справами визнано незаконним. 

Тому повторно пропонується перезатвердити Дубовик 

Любов Іванівну на посаді керуючого справами виконкому.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Гланцу 

Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Шановні депутати. Кворуму на комісії не було, тому 

приймайте рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

керуючого справами виконавчого комітету 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 



 

28.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 

Даний проект рішення неодноразово розглядався в 

профільних постійних комісіях міської ради. Після того, як  

був винесений на останню сесію, прийнято ще декілька 

постанов КМУ, які заборонили напряму з 1 січня 2021 року 

управлінням соціального захисту населення приймати від 

мешканців заяви з документами на отримання 

адміністративних послуг соціального характеру. Попередньо 

бюджетною комісією було внесено правку до цього проекту 

рішення щодо введення його в дію з 1 жовтня 2020 року для 

того, щоб мати змогу провести конкурс на зайняття цих 

посад і закласти в проект бюджету на 2021 рік кошти на їх 

утримання. Тобто, люди, які будуть працювати на цих 

посадах, будуть працювати з 1 січня 2021 року. Це рішення 

роздано додатково і включено вами до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається профільній комісії. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це питання неодноразово піднімалося на нашій комісії, дуже 

багато питань, баталій, але я підтримуй даний проект 

рішення.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Повідомив, що підтримує збільшення чисельності ЦНАПу, 

але за рахунок оптимізації структури і ці 6 посад необхідно 

знайти в середині структурних підрозділів виконавчого 

комітету. 

  Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., Яременко 

Н.А., Омельченко Т.П.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

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

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

структури та чисельності виконавчих органів Конотопської 

міської ради. 

 

11.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 Конотопської 

міської ради. 

Розанова  В матеріалах сесії надруковані зміни до програми щодо 



Оксана Михайлівна надання додаткового фінансування за рахунок депутатських 

коштів громадської організації "Саланг". Також два заходи 

щодо надання матеріальної допомоги на лікування двом 

особам. В додаткових матеріалах, які сьогодні роздані, 

включено 10 тисяч за рахунок коштів депутата Позовного на 

дві громадські організації АТО і також ще на матеріальну 

допомогу 2,5 тисячі. Прошу проголосувати з урахуванням 

сьогоднішніх наданих змін. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації надається представнику профільної 

комісії міської ради. Хто хоче висловитися? Ніхто. Тобто це 

матеріальна допомога. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, 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). 

 

12.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Прошу підтримати матеріальну допомогу з урахуванням тих 

заяв, які надійшли до сьогоднішнього дня. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.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 НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними 

органами Конотопської міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Необхідно внести фразу "для проходження призовниками 

обласної контрольної медичної комісії". Це надавалися 

гроші на попередній сесії військовому комісаріату у розмірі 

5 тисяч гривень, але ж треба уточнення, що для перевезення 

призовників для проходження призовниками обласної 



контрольної медичної комісії. І в осінній призов ми 

використаємо ці кошти для перевезення призовників.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень і заперечень немає? Немає. 

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 

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 міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 

ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Даним рішенням пропонуємо включити до програми 35 

тисяч виділених депутатським корпусом та перенести в 

рамках програми 50 тисяч з фінансування спортивних 

заходів на фінансування міського центру фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх" для добудови музею спорту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Савченко Олія Геннадіївна, головний спеціаліст 

сектору міської ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Просимо підтримати проект даного рішення, який 

передбачає внесення змін до фінансової частини пункту 5 за 

рахунок коштів на виконання депутатських повноважень на 

суму виділених коштів депутатів Конотопської міської ради 

на оновлення матеріально-технічної бази комунальних 

некомерційних закладів охорони здоров'я міста з 



урахуванням заяв, які подані сьогодні.  

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., Савченко 

Ю.Г., Сахно О.О., Демеха Н.І.). 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

23 тисячі, жіноча консультація, придбання вакуумного 

аспіратора та камери. 20 тисяч, поліклініка для 

обслуговування дорослого населення, придбання 

сухожарової шафи, обігрівача та меблів. 20 тисяч, 

стоматологічна поліклініка, придбання оргтехніки. 10 тисяч, 

фізіотерапевтичне відділення, покращення 

матеріально-технічної бази. 40 тисяч, хірургічне відділення, 

придбання хірургічного операційного медичного 

інструментарію.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Чи враховані кошти Омельченка - 70 тисяч на залізничну 

лікарню? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що Омельченка заяви враховані. Також 

повідомив, що була домовленість така: депутат приходить 

на сесію, значить всі його заявки, що він подав, всі вони 

реєструються і проходять. Наголосив депутатам, що всі їх 

заяви, які присутні на сесії, враховані. 

 Обговорення питання.  

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 внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами міста Конотоп на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр Конотопської міської ради Сумської області» у новій редакції та Порядку 

про проведення конкурсу на посаду директора та фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру Конотопської міської ради у новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник відділу 

освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Прошу підтримати даний проект рішення. Відбулися зміни 

лише в частині призначення і погодження звільнення 

директора обов'язково з департаментом освіти і науки 

Сумської області. Це єдині зміни, які внеслися в статут, тому 

перезатверджуємо в новій редакції. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

До мене звернулися мами дітей з вадами, які записалися у 

цей інклюзивно-ресурсний центр, 13 садочок. Справа в тому, 



що їм говорили, що буде там дефектолог, мали почати з 

першого вересня, але поки що роботу не почали у цьому 

центрі при садочку. Яка там ситуація? 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Я можу Вам пояснити індивідуально, оскільки це 

фінансування з держбюджету цих посад і якщо прийме 

обласна сесія фінансування цих заробітних плат, то будуть 

проводитись там корекційні заняття. Тобто, ми зможемо 

провести, якщо нам дадуть кошти на оплату. Але ми там 

відкриваємо інклюзивні групи, у нас погоджено. Ми чекаємо 

коли пройде обласна сесія і виділять кошти, і ми тоді 

зможемо оплачувати години корекційних занять. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження статуту 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Конотопської міської ради Сумської області» у новій 

редакції та Порядку про проведення конкурсу на посаду 

директора та фахівців інклюзивно-ресурсного центру 

Конотопської міської ради у новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна у 

комунальній власності Конотопської об’єднаної територіальної громади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Проект рішення підготовлений з метою реєстрації права 

власності на ці об'єкти, оскільки постановою КМУ, яка 

введена в дію в 2015 році прописано, що якщо об'єкт не 

зареєстрований до 2013 року і не має документів, то міська 

рада має право прийняти таке рішення для того, щоб ми 

могли подати документи для реєстрації і зареєструвати 

право власності за міською радою. Прошу проголосувати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

До 2013 року право власності було зареєстровано за міською 

радою? 

Білоус  

Інна Григорівна 

На дані об'єкти не було зареєстровано. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

А в чиєї власності воно перебуває? 

 

Білоус  

Інна Григорівна 

В комунальній власності перебувають ці об'єкти на балансі 

комунальних підприємств і установ, але право власності не 

внесено в реєстр, не зареєстроване.  

Тягній  Яких саме комунальних підприємств? 



Сергій Миколайович  

Білоус  

Інна Григорівна 

Перший об'єкт "Теплодар" - це колишня котельня 

"Теплодару", наразі "Теплогарант". Другий об’єкт по 

Червоній Калини - це сарай освіти був. Останній об'єкт - це 

будівля КПП, яка на балансі в УЖКГ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це будівля КПП на в'їзді з боку Сум, блокпост ГАЇ. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про підтвердження факту 

перебування об’єктів нерухомого майна у комунальній 

власності Конотопської об’єднаної територіальної 

громади. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення підготовлений на вимогу Закону 

України "Про оренду державного та комунального майна", 

який новий, вступив в дію з 1 лютого. Даним Законом 

вимагається, щоб міська рада затвердила такий перелік 

другого типу об'єктів, які надаватимуться в оренду без 

проведення аукціону. В цьому переліку перераховані 

об'єкти, на які у нас зараз є нагальна потреба на укладання 

договорів для виборчих дільниць.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Це всі нежитлові приміщення, які будуть надані в оренду для 

виборчих дільниць?  

Білоус 

Інна Григорівна 

Є нежитлові приміщення, які будуть надані в оренду для 

виборчих дільниць, територіальної виборчої комісії і зали 

закладів культури, які зможуть надаватися в разову оренду 

безпосередньо балансоутримувачами і процедур конкурсу не 

потребують. Інших об'єктів тут немає. 

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 затвердження Переліку 

другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

(Прийняте рішення додається). 

 



18.Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ОТГ майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення, на звернення ТОВ "КРЕО 

СІНЕРЖІ", приймаємо до комунальної власності безоплатно, 

збудований за їхні кошти дитячий майданчик, який 

встановлений в парку "Юність". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття до 

комунальної власності Конотопської міської ОТГ 

майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення також підготовлений на вимогу 

Закону України "Про оренду державного та комунального 

майна". В цей перелік внесені підприємства, які внесені 

постановою КМУ як соціально важливі і крім того 

доповнюється перелік об'єктами, які у нас вже раніше сесією 

були укладені договори як безоплатного користування. Ми 

ці підприємства включаємо до переліку підприємств, які є 

соціально важливими для міста.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Колеги! Я хотів би доповнити даний список ще благодійною 

організацією "Крила надії".  

 

Білоус  

Інна Григорівна 

Не проблема, можна доповнити, просто вони нічого у нас не 

орендували, тому їх тут і немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування доповнення Олександра 

Олександровича Сахна, щоб включити до переліку "Крила 

надії". 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене Сахном О.О. 



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 Переліку 

підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про припинення юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання 

до ЖРЕП «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Дане питання вже неодноразово обговорювалося на 

профільній комісії і на загальних депутатських комісіях, але 

наразі потрібно вирішувати це питання, оскільки 

підприємство фактично не надає послуги, люди вже 

розраховані за рахунок тих коштів, які депутати виділили на 

минулій сесії і наразі, якщо зараз звільняється керівник і 

бухгалтер з цього підприємства, фактично юридична особа 

залишається не припиненою не виконуючи діяльність, ми 

просто будемо кожний місяць отримувати штрафи з 

податкової просто за неподання звітності, близько 1,5 тисячі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ніхто нічого не закриває, не ліквідовує, просто не буде 

додаткового ІТР. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо 

додатково сплачувати ні за що податки. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У мене ще є доповнення - склад комісії доповнити всіма 

членами комісії по ЖКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не заперечую. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про припинення 

юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання 

до ЖРЕП «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мікрофон пані Пащенко. Я не побачив, що Ви просили 

слово.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

На минулій сесії ми говорили про ліквідацію КРЕП 

"Центральне" і я пропонувала, і прийняли ми таке рішення 

про створення депутатської комісії з розслідування того, де 

ділося прибуткове комунальне підприємство, розібратися і 

туди включити і мене, і пана Максименка в тому числі, щоб 

повністю якийсь висновок зробити. Тому що не зрозуміло, 



було прибуткове, було з найкращим майновим станом і зараз 

його ми ліквідовуємо. Потрібно розуміти нам усім 

депутатам, що ж там сталося і чому так сталося. Рішення 

прийняли, але комісія так і не створена. 

Білоус 

Інна Григорівна 

 

Інна Олексіївна! Давайте ми Вас добавимо в члени комісії по 

ліквідації. Будемо це питання вивчати, разом доповімо тоді, 

коли вже буде затверджуватися акт на сесії. Разом всю 

ситуацію, які там основні засоби наразі, всі фінансові 

обороти підприємства можна буде продивитися у час роботи 

цієї комісії, вона буде мінімум два місяці працювати, згідно 

Закону. Але рішення все рівно потрібно приймати, тому що 

просто зараз, наразі, розраховується керівник... 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ми на минулій сесії прийняли рішення про створення такої 

комісії. Було рішення, це згідно законодавства, створити 

таку депутатську комісію, вона поки що не створена. 

 Обговорення питання щодо створення комісії (виступали 

Пащенко І.О., Семеніхін А.Ю., Іноземцева Т.Г., Дубовик Л.І., 

Білоус І.Г.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запропонував проголосувати за основу, пропозицію Сахна 

О.О. і щоб головою комісії, яка була створена на минулій 

сесії затвердити Пащенко І.О. 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про припинення 

юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання 

до ЖРЕП «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Підійшов депутат Бейгул І.С. У зв'язку з цим міський голова 

повторно поставив дане питання на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про припинення 

юридичної особи КРЕП «Центральне» шляхом 

приєднання до ЖРЕП «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка Сахна Олександра Олександровича. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Доповнити комісію всіма депутатами, які входять до складу 

комісії з питань ЖКГ. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За згодою. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Так, за згодою. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку Олександра Олександровича, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене Сахном О.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступна правка Інни Олексіївни. Головою комісії, про 

створення якої ми проголосували на минулому тижні, 

поставити Пащенко Інну Олексіївну і членом комісії 

Максименка Олександра Михайловича, вони дали свою 

згоду, а решта депутатського корпусу за згодою. Прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка Пащенко І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення юридичної 

особи КРЕП «Центральне» шляхом приєднання до 

ЖРЕП «Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.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 Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення вже неодноразово проговорювався, 

тому виноситься на розгляд сесії. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Задав питання чому проект рішення підписаний керівником 

підприємства. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Відповів, що проект рішення готувало підприємство. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Ці кошти - це поповнення оборотних коштів? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там чітко визначено на можливість використання цих 

коштів. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Для виплати заробітної плати, є в пояснювальній записці на 

102 сторінці розшифровка. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На виплату заробітної плати і газ. 

 

Сахно  Раніше проект рішення ми доповнювали списками, які 



Олександр 

Олександрович 

об'єкти передаються в заставу під цю суму. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Теплогарант, які об'єкти? 

 

Бакалина 

Борис Олександрович 

Повідомив, що об'єкти визначає банк і проводить їх 

обстеження. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які це об'єкти раніше були? 

 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Повідомив, що тільки після прийняття рішення сесією банк 

починає процедуру. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Шановні! В даному проекті рішення ви пишете передати в 

заставу. Статутний капітал організації 24 мільйони, ми даємо 

підтвердження на 3 мільйони. Я питаю: які конкретно 

об'єкти даються під цю заставу? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Повідомив, що потім представник банку прийде і будуть 

обговорювати ці об'єкти, банк сам визначає об'єкти. 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Раніше перелік об'єктів до проекту рішення був. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми можемо зробити так: голосуємо за основу, потім 

голосуємо перелік об'єктів, які передаються під заставу...  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Справа в тому, що банк буде дивитися, що ліквідне… 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вони самі будуть визначати. Ми зараз дамо список, а вони 

скажуть, що це їм не цікаво. 

Коли банк дає перелік цих об'єктів, які йому цікаво отримати 

в заставу, це буде правка, цей перелік узгодити наприклад з 

кількома депутатами... 

Обговорення питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Розумію те, що необхідно поповнювати обігові кошти, але 

все ж таки я підтримую Олександра Олександровича, тому 

що ми розуміємо, що 24 мільйони і 3 мільйони це зовсім 

інші речі. Тому, якщо ми говоримо про затвердження 

переліку після того, як узгоджено з банком і винесено на 

сесію про затвердження даного переліку. Чи як? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Комісійно. Я кажу створити комісію. Наприклад, є двоє 

бажаючих... 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Щоб не вийшло, що у нас майно на 20 мільйонів, віддали за 

3 мільйони і банк забрав його. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сергій Тягній і Олександр Сахно, давайте комісію із двох 

людей і ви будете затверджувати. Банк сам визначає, це 



йому цікаво, а це не цікаво. 

Обговорення питання. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

У мене пропозиція. Голосуємо за основу, створюємо комісію 

із трьох депутатів, два депутати і міський голова. Це Сахно 

О.О., Тягній С.М. і я. І в трьох, коли банк скаже, що ці 

об'єкти вони хочуть, ми в трьох зібралися і підписали, і 

тільки після цього цей договір буде дійсний. Згодні так? 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання згоди КП 

«ТЕПЛОГАРАНТ» на отримання кредиту у формі 

відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та 

передачу майна під заставу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тепер правку ставлю на голосування: створити комісію, яка 

затвердить перелік майна, який ми дамо згоду передати під 

заставу КП "Теплогарант". 

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., Сахно 

О.О.). 

Вирішили надати доручення управлінню ЖКГ і керівництву 

КП "Теплогарант": як тільки буде укладений договір з 

банком оприлюднити в ЗМІ, на сайті міської ради весь 

текст договору включно з переліком майна, яке дається під 

заставу. Також розіслати кожному депутату на 

електронну пошту. 

 Пащенко І.О. запропонувала створити комісію.  

Обговорення питання щодо створення комісії і інших правок 

(виступали Пащенко І.О., Семеніхін А.Ю., Максименко О.М., 

Сахно О.О.).   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Вирішили проголосувати за правку, яку підтримали 

депутати та яку озвучив міський голова: КП "Теплогарант" 

перед підписанням договору запрошує всіх бажаючих 

депутатів, обдзвонює всіх, бажаючі приходять і 

приймають участь в обговоренні умов договору, в тому 

числі переліку об'єктів застави. 

Ставлю дану правку на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди КП 

«ТЕПЛОГАРАНТ» на отримання кредиту у формі 



відновлювальної кредитної лінії в установах Банків та 

передачу майна під заставу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Депутатські кошти направляються на КП "Теплогарант" на 

котельні, на ремонт, прошу підтримати. Сума 100 тисяч 

гривень.  

 Обговорення питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Відповідно до додатку 1 до даної програми в якому пункті 

додаються кошти? 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Додаються кошти на модернізацію котельні по Червоної 

Калини, 10А. 100 тисяч додається туди. У нас там було 1 

млн. 100 тис.грн., ми 100 тисяч додаємо туди.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Цих коштів достатньо? Ми вже три роки додаємо на цю 

котельню кошти, говорять нам, що до кінця року ми 

освоюємо і вже 2020 рік, а ми дану котельню так і не 

зробили. Цих коштів достатньо чи ні? 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

На скільки мені відомо, то вже відбулася тендерна 

процедура, КП "Теплогарант" її провів і вже є переможець. Я 

думаю, що встигнуть зробити.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Достатньо цих коштів буде чи не достатньо? 

 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

По проекту там 1 мільйон 700 тисяч. У нас зараз 1 мільйон 

200 тисяч. 500 тисяч не достатньо, але ж наразі у нас цих 

коштів немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тут серйозне питання. Якщо не достатньо цих коштів, то 

треба думати що робити. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

На закупку котла, насосів вистачить. На встановлення? Ну, 

КП "Теплогарант" сам буде встановлювати. Зекономлять на 

роботах. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто, Ви економите за рахунок самостійного встановлення, 

ці 500 тисяч. Правильно? 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Так. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я так розумію на закупку у вас достатньо коштів, 

встановлення буде зроблено своїми силами і до початку 

опалювального періоду буде встановлений котел. Так?  

Клименко  Так. 



Альберт Дмитрович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даним проектом рішення пропонується збільшити статутний 

капітал на 1 мільйон 325 тисяч. Це потрібно для того, щоб 

КП "Теплогарант" здійснив розрахунок за послуги з 

розподілу газу. Ці кошти переносяться з економії на КП 

"Теплогарант" з управління ЖКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це у нас є 5 мільйонів гривень заборгованості по газу. Перед 

опалювальним періодом ми маємо її погасити. Зараз у нас є 

можливість закрити суму коштів у розмірі 1 мільйон 325 

тисяч гривень за рахунок економії. Тобто, ми проводили 

тендери по управлінню ЖКГ по різним об'єктам і там десь 5 

тисяч, 105 тисяч, там 200 тисяч економії. Це загальна 

економія на даний момент. 

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 ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ». 

(Прийняте рішення додається). 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

Запропонував вивчити питання щодо можливості 

фінансування КП "Теплогарант", щоб погасити борги без 

збільшення статутного фонду.  

24.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 

Це підтримка будинків ОСББ. 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це депутатські гроші на підтримку ОСББ. 

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 підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 

2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Задав питання щодо освітлення на стадіоні "Локомотив". 

 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Повідомив, що до кінця листопада освітлення буде зроблене. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Є ініціатива депутатів проголосувати ще раз питання 

штатних одиниць по ЦНАПу. До мене звернувся Бейгул Ігор 

Станіславович. 

 

28.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю повторно на голосування питання введення 6 

штатних одиниць до ЦНАПу. Прошу підтримати і штатні 

одиниці будуть набиратися після нового року, після виборів. 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, зауважень і пропозицій не надходило, 

прошу підтримати. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Запитання, зауваження є? Ставлю на голосування даний 

проект рішення одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Конотопської міської об’єднаної 



територіальної громади за І півріччя 2020 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

територіальної громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тут питання всіх депутатів, які присутні, всі кошти, які вони 

писали, включно з Наталкою Демехою, все прописано і все 

розраховано. Я також прошу 100 тисяч гривень з мого фонду  

виділити на відсипку територій міста і прошу 100 тисяч 

додатково на вуличне освітлення.  

Товариство! З цими правками, підкреслюю прізвища 

депутатів - Багрянцева, Гланц, Гричановський, Демеха, 

Дубовик, Євсейчик, Завгородній, Клименко, Кондратьєв, 

Лиманчук, Максименко, Омельченко, Паламарчук, Пащенко, 

Поляков, Романенко, Сахно, Толордава, Тягній, Ульянченко, 

Яременко, Марченко.  

Тягній, Ульянченко, Яременко, Марченко, Максименко, 

Клименко, Завгородній, Дубовик, Гричановський, Гланц, 

Багрянцева йде по нулям.  

По решті всі питання і пропозиції включені.  

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, 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 

Ставлю на голосування правку щодо того переліку, що я 

зачитав по депутатам.  

Також повідомив, що є зміни по освіті: 28734 грн. купили 

мийку "Karcher". 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Була ще моя заява по освіті - 10 тисяч на "Теремок". Вона 

включена? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Тут вона не включена. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Значить включаємо 10 тисяч "Теремок". Без питань. Також 

мені ще передали від освіти, теж з мого фонду, 18 тисяч 

гривень - кабінет №14 ЗОШ №13 для телевізора. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

По Демесі Наташі. Конотопська ДЮСШ М.Маміашвілі 10 

тис.грн. Це враховано? 

Семеніхін  Все, що у мене лежить, все враховано. Якщо воно було 



Артем Юрійович вписано, значить враховано. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

ЦРЛ - 113 тис.грн.; школа №9 - 40 тис.грн.; Волошка - 30 

тис.грн.; художня школа - 10 тис.грн.; ДЮСШ - 10 тис.грн.; 

музей - 5100 грн. Це Демехи.  

Обговорення питання по виділеним коштам депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правки, які були озвучені, включно 

все, що ми озвучили, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені міським головою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 

бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

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

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я одразу даний проект рішення поставлю на голосування в 

цілому. Тут мова йде про те, що все, що ми прийняли, просто 

привести у відповідність до цієї програми, зокрема бюджетні 

рішення.  

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 

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 

Є пропозиція розглянути 4 питання по освіті. 

 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

Перше "Про внесення змін до рішення сесії Конотопської 

міської ради Сумської області від 23 липня 2020 року". Там 

лише в пункті 2 рішення сесії потрібно проголосувати за 

зміни: замінити слово "статут" на слово "положення".  

Семеніхін  Повертаємося до розгляду питань порядку денного, прошу 



Артем Юрійович голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

 

29.Включення до порядку денного питання: "Про затвердження Положення про 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників", "Про затвердження 

штатного розпису Центру професійного розвитку педагогічних працівників", 

"Про затвердження Положення про конкурс на посади директора та 

педагогічних працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ", "Про внесення змін до рішення сесії Конотопської 

міської ради Сумської області від 23 липня 2020 року". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Голосуємо за включення 4 питань по відділу освіти, про які 

ми говорили на початку сесії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання: 

"Про затвердження Положення про Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників", "Про 

затвердження штатного розпису Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників", "Про 

затвердження Положення про конкурс на посади 

директора та педагогічних працівників ЦЕНТРУ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ", "Про внесення змін до 

рішення сесії Конотопської міської ради Сумської 

області від 23 липня 2020 року". 

 

30.Про внесення змін до рішення сесії Конотопської міської ради Сумської 

області від 23 липня 2020 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник відділу 

освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

Замінюємо слово "статут" на слово "положення". 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Голосуємо за дане питання одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення сесії Конотопської міської ради Сумської 

області від 23 липня 2020 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 



31.Про затвердження Положення про Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник відділу 

освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна  

Про затвердження Положення про ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ. Створити  юридичну особу публічного 

права ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ шляхом реорганізації  

науково-методичної установи Конотопський міський 

методичний кабінет. Затвердити положення про ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  і уповноважувати завідувача 

науково-методичної установи Конотопський міський 

методичний кабінет Зеленську звернутися до державного 

реєстратора для подачі документів для проведення 

відповідних реєстраційних дій. 

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 затвердження 

Положення про Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.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 Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник відділу 

освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

Про затвердження Положення про конкурс на посади 

директорів та педагогічних працівників ЦЕНТРУ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Затвердити положення про конкурс на посаду директора  та 

педагогічних працівників. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

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). 

 

33.Про затвердження штатного розпису Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник відділу 

освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна  

Хотіла б обговорити з депутатським корпусом питання щодо 

затвердження  штатного розпису ЦЕНТРУ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ саме в якій частині: якщо ми затверджуємо  

штатний розпис в тій кількості, в якій зараз зберігається 

міський методичний кабінет, то вони вивільняються, а відділ 

освіти перенавантажується відповідно додатковими 

функціями. Моя пропозиція, якщо мене підтримають, я б 

хотіла збільшити кількість персоналу у відділі освіти за 

рахунок зменшення у Центрі професійного розвитку 

працівників.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка кількість осіб Вам треба? 

 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна  

Скорочуємо в методкабінеті 3 особи і передаємо 3 у відділ 

освіти. До речі, хочу додати, що з нового року фінансування 

Центру професійного розвитку буде здійснюватися з 

державного бюджету. Це не будуть кошти місцевого 

бюджету. А в цьому році ми можемо дофінансувати їх. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які думки з цього приводу? 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Які посади будуть скорочуватись в методкабінеті? 

  

Ігнатенко 

Людмила Іванівна  

Це не буде метод кабінет. Це буде Центр професійного 

розвитку. В цьому Центрі професійного розвитку 

обов'язково є директор і є консультанти. На ці посади 

консультантів прийдуть люди, або вони можуть прийти в 

кількості 6 осіб, або в кількості трьох, або чотирьох. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

А куди ви людей дінете, які працювали там? 

 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна  

Вони можуть працювати у відділі освіти. 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Так у вас же 6 працювало, а буде 3 працювати. 

 

Семеніхін  Ні. Ці троє перейдуть у відділ освіти. 



Артем Юрійович  

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Та я зрозуміла. Немає перед очима ні штатного розпису, 

нічого. Це ж робочі місця!  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перенесемо на наступну сесію? 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Не можна ж вже переносити на наступну сесію. 

 

 Обговорення питання (виступали Яременко Н.А., Ігнатенко 

Л.І., Паламарчук Т.М.). 

Яременко Н.А. та Ігнатенко Л.І. пояснили, що із 6 посад 

метод кабінету 3 потрібно залишити в Центрі, а три у 

відділ освіти через конкурси. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження штатного 

розпису Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив на голосування, оскільки міський голова 

не проголосував. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

штатного розпису Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Артем Юрійович! Я так розумію, що ми відповідно до 

даного проекту рішення, яке щойно проголосоване, ми 

вивільнили 3 штатні одиниці, а тепер ми повинні розглянути 

проект рішення і включити до відділу 3 одиниці. 

 Обговорення питання. Вирішили повернутися до порядку 

денного і розглянути питання про затвердження 

структури. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання про повернення до розгляду 

питань порядку денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

 

Пояснила, що потрібно включити ці 3 штатні одиниці до 

рішення "Про внесення змін до структури та чисельності 

виконавчих органів Конотопської міської ради". 

34.Включення до порядку денного питання: "Про внесення змін до структури та 

чисельності виконавчих органів Конотопської міської ради" 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Включаємо дане питання до порядку денного, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання: 

"Про внесення змін до структури та чисельності 

виконавчих органів Конотопської міської ради". 

 

35.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення на 

голосування в цілому, у кількості 3 осіб з 1 жовтня, прошу 

голосувати. 

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). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Всі питання порядку денного розглянуті.  

Сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 


