
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 42 сесія Конотопської міської ради, 07.10.2020 

 
 

від 07.10.2020, 10:00            м.Конотоп, 

              велика зала засідань 

 

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

Присутні на сесії:   23 (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Шановні депутати! Є пропозиція від деяких депутатів 

міської ради відтермінувати сесію на 30 хвилин, щоб ми за 

цей час провели комісії. Ніхто не заперечує? Підтримуєте, 

щоб провести комісії, які не відбулися?  

Омельченко 

Тарас Павлович 

Запропонував заслухати інформацію головних лікарів по 

COVID-19 з метою, щоб додати необхідні кошти для 

закупівлі додаткового обладнання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Про кошти ми з'ясуємо, вони доповідь зроблять, але як ви 

ставитесь до пропозиції відтермінувати сесію на 30 

хвилин для проведення комісій, які не відбулися? Не 

заперечуєте!  

Товариство! Я переношу сесію на 30 хвилин і прошу зараз 

загальними зборами, в малій залі, проведемо ці комісії. 

 Засідання комісій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 22 депутати, сесія повноважна і 

оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми зараз для продовження проведення сесії повинні 

обрати редакційну комісію. 
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0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є якісь пропозиції по редакційній комісії? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував до складу редакційної комісії Полякова А.М. 

та Гричановського А.М. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Поляков А.М., 

Гричановський А.М. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також для подальшої роботи нам необхідно затвердити 

порядок денний. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 42 сесії міської ради 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного Примітка 

1 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

 

2 Про затвердження площ, надання земельних ділянок 

суб’єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією 

 

3 Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

4 Про продовження терміну дії договорів оренди землі  

5 Про скасування  рішень виконкому «Про приватизацію 

земельних ділянок» 

 

6 Про надання дозволу на викуп у власність земельних 

ділянок суб’єктам господарювання 

 

7 Про відмову у наданні дозволів на розроблення 

землевпорядної документації 

 

8 Про продаж у власність земельної ділянки  

9 Про розробку містобудівної документації Додатковий 

проект рішення 

10 Про внесення змін до Міської комплексної програми 

підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки 
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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 Положення про відділ міської ради 

по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності 

 

14 Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Конотопа на 2018-2020 роки 

 

15 Про внесення змін до міської комплексної Програми 

підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня 

та спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік 

Додатковий 

проект рішення 

16 Про внесення змін до Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними 

некомерційними підприємствами міста Конотоп на 2020 

рік 

Додатковий 

проект рішення 

17 Про підписання меморандуму Додатковий 

проект рішення 

18 Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОГАРАНТ» 

 

19 Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку 

комунального підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 

роки 

 

20 Про внесення змін до Програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства м.Конотоп 

на 2019-2020 роки 

 

21 Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Банно-прального комбінату Конотопської міської ради» 

в новій редакції 

Додатковий 

проект рішення 

22 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в 

місті Конотоп на 2020-2022 роки 

Додатковий 

проект рішення 

23 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

24 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) 

 

25 Про затвердження передавального акту 

науково-методичної установи Конотопський міський 

методичний кабінет до правонаступника – Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Конотопської міської ради Сумської області 
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26 Про затвердження Положення про управління освіти 

Конотопської міської ради Сумської області 

 

27 Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 

2018-2021 роки 

Додатковий 

проект рішення 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2 
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією   

 4  Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

 5 
 Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок»   

 6 
 Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання   

 7 
 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації   

 8  Про продаж у власність земельної ділянки   

 9  Про розробку містобудівної документації   

 10 

 Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки та 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки   

 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 Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності   

 14 
 Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Конотопа на 

2018-2020 роки   

 15 

 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2020 рік   

 16 

 Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп 

на 2020 рік   

 17  Про підписання меморандуму   

 18 
 Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ»   
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 19 
 Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки   

 20 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2019-2020 роки   

 21 
 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції   

 22 
 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки   

 23 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік   

 24 

 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)   

 25 

 Про затвердження передавального акту науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет до правонаступника – Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської 

ради Сумської області   

 26 
 Про затвердження Положення про управління освіти Конотопської міської 

ради Сумської області   

 27  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки   

 28  Депутатський запит Тягнія С.М.   

 29  Депутатський запит Тягнія С.М.   

 30  Депутатський запит Клименка І.Г.   

 31  Повернення до розгляду питань порядку денного   

 32 
 Включення до порядку денного питання Про звернення до Верховної Ради 

України   

 33  Про звернення до Верховної Ради України   

 34  Депутатський запит Дубовик Л.І.   

 35  Депутатський запит Білоус І.В.   

 

 

0.2.Затвердження порядку денного 42 сесії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пропозиції до порядку денного вам всім роздані. З 

частиною проектів рішень ви вже ознайомлювалися на 

попередніх комісіях і сьогодні додалися додатково нові 

проекти рішень. 

Пропозиції до порядку денного роздані і тут помічено, де 

є додатковий проект рішення. Якщо ви не заперечуєте, то 

пропоную затвердити такий порядок денний.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Сьогодні багато хто задавав питання щодо прийнятих 

рішень виконкому за останні два-три місяці. В першу 
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чергу це рішення 119, 185, 194, 195 щодо встановлення 

біг-бордів і тимчасових споруд мафів. Я пропоную 

заслухати сьогодні відділ архітектури і якщо це не 

законно, то прийняти рішення про скасування цих рішень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування пропозиції до 

порядку денного, які вам роздані, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 42 сесії. 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

42 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

2 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

3 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією 

4 Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

5 Про скасування  рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

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

господарювання 

7 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

8 Про продаж у власність земельної ділянки 

9 Про розробку містобудівної документації 

10 Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки та 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки 

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 Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності 

14 Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Конотопа на 

2018-2020 роки 

15 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2020 рік 
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16 Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік 

17 Про підписання меморандуму 

18 Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ» 

19 Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки 

20 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2019-2020 роки 

21 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції 

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

2020-2022 роки 

23 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

24 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) 

25 Про затвердження передавального акту науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет до правонаступника – Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради 

Сумської області 

26 Про затвердження Положення про управління освіти Конотопської міської 

ради Сумської області 

27 Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки 
 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної депутатської комісії. Пропонується даний 

проект рішення доповнити пунктами, які були оголошені 

та роздані вам на роздруківках матеріалів. Прошу 

підтримати доповнення і винести даний проект на 

голосування. А також була пропозиція земельної комісії 

виключити пункти 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 до додаткового 

вивчення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  Дане питання розглядалося на комісії. Тільки що я 
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Інна Олексіївна зателефонувала по питанню 2.1.3, виявляється це у нас 

інвалідський сарай, хочуть вони зробити там гараж. 

Просто у нас не було часу роздивлятися ці питання. По 

питанню 2.1.2 - це об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, які подали на розроблення 

землевпорядної документації. Якщо в ході розроблення 

документації виявиться, що пані Ярова Ольга Аркадіївна 

хоче взяти там у власність територію поза межами 

території ОСББ, то це буде одне питання. Якщо це буде 

входити в територію, то це вже рішення має окремо ОСББ 

приймати. Тому я пропоную зараз усі питання винести на 

розгляд сесії, на розгляд депутатів і тільки питання 2.1.2 

до того часу, поки не буде виготовлено землевпорядну 

документацію по  цьому будинку і не буде визначено цю 

територію, на яку пані претендує, чи вона входить в 

територію ОСББ чи ні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення, пропозиції? 

Ставлю на голосування даний проект рішення 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 

Ставлю на голосування правки, які були зараз озвучені 

пані Пащенко, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 1, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки земельної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних депутатських комісій, в результаті розгляду 

запропоновано дане рішення доповнити пунктами 2, 3, 4. 

Прошу даний проект підтримати і винести його на 
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голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування, якщо немає зауважень і 

заперечень, даний проект рішення одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 1, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних депутатських комісій. В результаті розгляду 

запропоновано теж даний проект затвердити. Всі 

доповнення відображені у роздруківках, які вам надані. 

Просимо даний проект підтримати із доповненнями і 

винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на профільних 

депутатських комісіях, запропоновано його доповнити 

рішеннями 1.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

а також запропоновано пункт 1.11 виключити для 

додаткового вивчення. Прошу даний проект підтримати 

згідно з доповненнями та винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю на 

голосування одразу в цілому дане питання, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про 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 було розглянуто на профільній 

комісії, запропоновано доповнити пунктами 6 і 7, просимо 

підтримати даний проект разом із доповненням та винести 

його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування одразу в цілому даний проект 

рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування  рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.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. 
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення запропоновано надати згоду на 

викуп ділянок, які на даний час перебувають в оренді. 

Перший пункт - це по Професійній, 30А, там де 

розташований мебельний цех, Антоніку В.М. Другий 

пункт - це земельна ділянка по вулиці Комунальній, 7, на 

якій розташований склад-магазин, Черевку П.С. 

Даний проект було розглянуто, просимо його підтримати і 

винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Нажаль, ми не встигли це питання розглянути, тому на 

розсуд депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу 

на викуп у власність земельних ділянок суб’єктам 

господарювання. 

 

7.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 запропоновано першим пунктом 

відмовити надання земельної ділянки  по вулиці Клубній 

(район житлового будинку 74А) для індивідуального 

гаражного будівництва, у зв'язку з тим, що дана земельна 

ділянка вже передана у власність і на ній збудовано гараж, 

мається кадастровий номер, тобто документація 

виготовлена.  

Другим пунктом запропоновано відмовити Кулінці Ю.А. у 

наданні земельної ділянки по вулиці Богдана 

Хмельницького для індивідуального гаражного 

будівництва, у зв’язку з невідповідністю намірів забудови 

державним будівельним нормам в частині недотримання 

протипожежних відстаней до існуючих будівель і споруд. 

Третім пунктом пропонуємо відмовити Якушеву І.Ю. у 

наданні дозволу на розроблення проекту щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Шевченка (район житлового 

будинку №53) для гаражного будівництва, у зв'язку з 
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невідповідністю намірів забудови плану зонування даної 

території.  

Четвертим пунктом пропонуємо відмовити Кондратенко 

С.Ю. у наданні дозволу щодо відведення земельної 

ділянки у власність на території Підлипненської сільської 

ради для ведення особистого селянського господарства, у 

зв'язку з тим, що дана земельна ділянка, за рахунок якої 

передбачається відведення, раніше уже передана, там не 

одна, а цілий масив, у приватну власність для ведення 

індивідуального садівництва товариству "Мрія" і міська 

рада на даний час не є розпорядником вищевказаних 

земельних ділянок.  

Прошу підтримати даний проект рішення і винести його 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної 

документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про продаж у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення на підставі вже раніше наданого 

дозволу на розробку експертної оцінки, пропонуємо 

продати у власність земельну ділянку по проспекту Миру, 

78 для обслуговування нежитлової будівлі. Відповідно до 

висновку експерта вартість ділянки становить 292600 грн.  

Прошу даний проект підтримати і винести його на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається представнику земельної комісії Пащенко 

Інні Олексіївні. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Ми не розглядали це питання на комісії, тому на розсуд 

депутатів.  
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це ТРК "ВЕЖА", це земельна ділянка під ТРК "ВЕЖА", 

Голобурда Тетяна Миколаївна. Там студія знаходиться 

вже дуже давно, я прошу підтримати. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я повторно ставлю на голосування даний проект рішення, 

прошу підтримати. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що якщо вже дозвіл був наданий, 

підприємець сплачує до міської ради авансовий внесок, в 

даному випадку було сплачено 9198 грн. на виконання 

даної експертної оцінки. Оцінка має строк пів року. В разі 

не прийняття рішення, ми повинні надати мотивовану 

відмову, чому ми її не продаємо. В разі сплиття терміну 

експертної оцінки міська рада повинна буде знову 

замовляти і другий, і третій, і четвертий раз цю експертну 

оцінку за власні кошти. Тобто, за законом ми будемо 

зобов'язані постійно виготовляти цю оцінку самостійно і 

вносити її на продаж. Тобто, ми повинні, або якщо ми вже 

дозвіл надали, або цей висновок затверджувати, або 

надавати мотивовану відмову чому ми його не 

затверджуємо. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Я хочу звернутися до депутатів. Ви якось визначтеся між 

собою - ви однією рукою надаєте, а іншою віднімаєте. В 

чому причина відмови?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ми ж надали дозвіл на розроблення, а тепер вони 

розробили, а тепер в рішенні по продажу ми відмовляємо. 

Що це? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

І ми ж оголошували конкурс. Згідно законодавства цей 

конкурс відбувся, експерт виконав оцінку, дана оцінка 

пройшла рецензію, тобто сума 292600 грн. досить не 

маленька. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування, прошу підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 
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9.Про розробку містобудівної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Романів Василь Олесьович, заступник 

начальника відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради. 

Романів  

Василь Олесьович 

До нас звернулася організація, яка хоче зробити детальний 

план території по вулиці Сумській, 10Б. Даний проект 

рішення не був розглянутий на депутатській комісії, 

прошу розглянути та поставити на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто хоче висловитися з даного питання? Яка суть 

питання? 

Романів  

Василь Олесьович 

Суть питання полягає в тому, що звертається організація і 

хоче за свої кошти розробити детальний план території. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо за свої гроші виконуються роботи, то чому б і ні. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я так розумію є приватне підприємство, яке має в оренді 

свою ділянку, воно хоче збудувати якесь приміщення і для 

цього, щоб їм відкрити декларацію про початок 

будівельних робіт їм потрібна деталізація. Я правильно 

розумію? 

Романів  

Василь Олесьович 

Я не готовий сказати, що там хоче це підприємство 

побудувати, які приміщення, воно хоче розробити 

детальний план території. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це так. 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Для того, щоб на території збудувати якесь підприємство і 

створити робочі місця. Так? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Де це знаходиться? 

 

Романів  

Василь Олесьович 

По вулиці Сумській. 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Зрозумів, дякую. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Що там за виробництво буде, можливо воно шкідливе для 

здоров'я?  

Романів  

Василь Олесьович 

Мені мета невідома. 

 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Тоді доцільно буде перенести це питання на наступну 

сесію, щоб усі питання з'ясувати. 

Семеніхін  Я закликаю Вас не перешкоджати ведення господарської 
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Артем Юрійович діяльності приватному бізнесу, який має створювати 

робочі місця. Давайте створювати робочі місця. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Чому секрет в тому, який буде вид діяльності? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Секрету ту немає... 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Запропонувала дозволити підприємству за власні кошти 

розробити документацію. 

Романів  

Василь Олесьович 

Повідомив, що буде проводитись певна процедура, яка 

передбачає проведення громадських слухань, буде 

проходити стратегічна і екологічна оцінка, будуть 

консультації з органами державної влади. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Повідомив, що перед початком сесії в малій залі були 

загальні збори і ніхто не повідомив, що є такий проект 

рішення і його не розглядали. 

 Обговорення питання. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Попрохала депутатів ходити на комісії, щоб не було 

таких питань. Наголосила, що детальний план міста 

повинен розроблятися за кошти міського бюджету, а 

тут підприємство буде виготовляти за власні кошти. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Погодився з Дубовик Л.І. і наголосив, що не зміг відвідати 

депутатську комісію у зв'язку з тим, що чекав 

результати тесту на короновірус. Також даний проект 

рішення можна було надати депутатам на електронну 

адресу для ознайомлення. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Ця ділянка знаходиться в оренді чи у власності у 

підприємства "Євротрансагро"? 

Романів  

Василь Олесьович 

Тут не одна ділянка попадає, тут весь квартал. У вас в 

додаткових матеріалах воно є. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Це оренда чи власність? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Детальний план території буде робитися на всі об'єкти, які 

там є. А там є різна форма власності. 

Романів  

Василь Олесьович 

Там не тільки ця ділянка, там вся прилегла територія 

попадає навколо неї. 

Лиманчук  

Євгеній 

Володимирович 

Звернувся до Омельченка Т.П. і повідомив, що даний 

проект рішення роздавався два рази - на комісії і сьогодні 

на сесії. Також звернувся до Пащенко І.О.. як члена 

земельної комісії, що потрібно ці питання вивчати на 

комісії. Закликав депутатів працювати. 

Семеніхін  Ставлю на голосування дане питання одразу в цілому, 
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Артем Юрійович прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку 

містобудівної документації. 

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., 

Лиманчук Є.В., Ульянченко О.Ф., Сахно О.О.). 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Наголосив, що обов'язок розробки детальних планів є 

обов'язком міської ради і вони повинні були бути здійснені 

ще 5-10 років тому. Дані документи необхідні для 

розвитку підприємництва в місті і залучення інвестицій. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Погодився з Тягнієм С.М., але зауважив, що дане питання 

викликає непорозуміння, тому запропонував перенести 

його на деякий термін. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування, прошу голосувати і 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку 

містобудівної документації. 

 

10.Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки та 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

У зв'язку з фінансовою потребою, в рамках програми 

зроблений перерозподіл коштів шляхом збільшення суми 

передбаченої програмою на надання матеріальної 

допомоги особам, які виявили бажання проходити службу 

за контрактом. Відповідно зменшення сум по іншим 

напрямкам з урахуванням фактично використаних коштів. 

Проект рішення був розглянутий на профільній комісії, 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Прошу голосувати за даний проект рішення одразу в 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Міської комплексної програми підтримки та 

соціального захисту учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 

2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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 міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В ваших матеріалах сесії надруковані зміни були зі зміною 

одним заходом. Але у зв'язку з численними зверненнями 

мешканців міста до депутатів міської ради, необхідно було 

внести інші зміни, які надані вам сьогодні. Також прошу 

розглянути додатково сьогодні надання матеріальної 

допомоги, відповідно до звернень депутатів, нашій 

дівчинці, яка знаходиться в комі. Тобто з урахуванням 

змін, які до сьогоднішнього дня. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Прошу підтримати проект рішення із заявами. 

Білоус  

Інна Василівна 

В програму соціального захисту населення на 2017-2021 

роки було включено 128 тисяч на запровадження послуги 

супроводу під час інклюзивного навчання дітей з 

інвалідністю. Даний захід не був профінансований. Тому 

прохання - виділити фінансування на даний захід в сумі 

128 тисяч, в програмі розділ 2 "Організація надання 

соціальних послуг" пункт 12, завдання 1. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ця сума була передбачена на рік? 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Це було передбачено для участі в пілотному проекті 

Міністерства соціальної політики "Розвиток соціальних 

послуг". Але була прийнята постанова №204 і наше місто 

не підпадає під участь в даному проекті, оскільки ми не 

відповідаємо деяким умовам, які передбачені проектом. 

Семеніхін  Тому сенсу немає. 
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Артем Юрійович 

Білоус  

Інна Василівна 

На сьогоднішній день ми повинні виконувати 

законодавство, яке повинно забезпечувати рівні права і 

можливості всіх освітян і тих людей, які в навчальному 

процесі. Оскільки є заключення ІРЦ щодо супроводу при 

інклюзивному навчанні дітей з інвалідністю і ці заяви 

були написані, це називається соціальна послуга, яка 

фінансується за рахунок міського бюджету, є поняття 

асистент дитини. Чому ми зараз не можемо 

профінансувати, допомогти цим дітям для того, щоб вони 

мали можливість ввійти в суспільство наше з рівними і 

нормальними правами? 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Я вчора на бюджетній комісії розповідала, що ми 

включали в нашу програму, оскільки це була мета участі в 

проекті Міністерства соціальної політики. На 

сьогоднішній день, якщо ці кошти виділяться, ми не 

зможемо їх використати, оскільки відсутній механізм по 

управлінню. Треба вирішувати це питання через освіту. 

Оскільки договори згідно з проектами, який був 

надрукований під час реалізації даного проекту 

міністерського, там були договори між освітою, між 

батьками і між асистентом дитини.  

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання розглядається на комісіях з жовтня 2019 

року. До сих пір ні управління соціального захисту, ні 

управління освіти не знайшли дотичні точки для того, щоб 

зробити і розробити цей механізм. Сьогодні уже жовтень 

2020 року. Я сьогодні розмовляла з Ігнатенко і прошу, щоб 

вона прокоментувала чому не можна саме через освіту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Білоус. Ви знаєте моє особисте ставлення до цієї 

проблеми. Чому Ви не зайшли до мене і ми з Вами не 

поговорили про це? Зараз би не було цих непорозумінь. Я 

не проти і ніхто з депутатів не буде проти, всі 

підтримають, але це просто треба доопрацювати. Я роблю 

пропозицію: у нас буде ще одна сесія і вона буде в кінці 

місяця... У мене прохання до вас пані Інна, давайте 

знайдемо час, зустрінемося, проговоримо, я візьму 

Ігнатенко, Розанову і попрацюємо. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

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

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії надруковане рішення на загальну суму 

15800 грн. На сьогоднішній день була вже сума 51500 грн. 

і декілька депутатів надавали сьогодні мені заяви ще. 

Тобто будуть доповнення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

З урахуванням сьогоднішніх заяв.  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія підтримує даний проект рішення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання 

матеріальної допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

суб’єктами підприємницької діяльності. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Слово має Доля Ольга Анатоліївна, завідувач сектору 

розвитку підприємництва та захисту прав споживачів 

відділу міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності. 

Доля  

Ольга Анатоліївна 

Відповідно до переданих повноважень у сфері зайнятості 

населення з управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради до відділу міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності вносяться 

зміни в доповнення "реалізація програми зайнятості 

населення". Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Хто хоче доповісти з даного проекту рішення? 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Конотопа на 

2018-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Доля Ольга Анатоліївна, завідувач сектору 

розвитку підприємництва та захисту прав споживачів 

відділу міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності. 

Доля  

Ольга Анатоліївна 

Відповідно до передачі повноважень, вносимо зміни до 

програми зайнятості, відповідальний виконавець програми 

- відділ міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності.  

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хтось хоче висловитися з даного питання? Ні. Зауважень 

та заперечень немає! 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми зайнятості населення міста Конотопа на 

2018-2020 роки. 

(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 Євдоченко Сергій Михайлович, завідувач 

сектору фізичної культури і спорту відділу міської ради у 

справах молоді та спорту. 

Комісія розглядала? 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Так. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження були? 

 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Ні. 

Семеніхін  Хто хоче висловитися з даного питання? Ніхто. Зауважень 
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Артем Юрійович 

 

та заперечень немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору 

міської ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга 

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглянутий на постійній 

профільній комісії, зауважень та доповнень не надходило, 

пропонуємо підтримати. 

Це за рахунок отримання субвенції з Сумського обласного 

бюджету на відшкодування препаратів інсуліну хворим на 

цукровий та не цукровий діабет за рахунок надходжень з 

бюджету Дубов'язівської ОТГ. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Коли ми будемо розглядати бюджет, то будуть питання по 

обладнанню наших лікарень. Потім потрібно буде вносити 

зміни в програму? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не треба, гроші виділені там на це. 

Шульга 

Жанна Олегівна 

Коштів достатньо. 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Там так само буде ситуація з додатковим розподілом 

коштів передбачених на виконання доручень виборців - 50 

тисяч, то можливо їх теж зразу врахувати? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це бюджет. 

 

Льовшин 

Наталя Олександрівна 

А в програму вони хіба не вносяться? 

 

Шульга 

Жанна Олегівна 

Добре. Якщо Артем Юрійович погоджує це внесення змін, 

то ми вносимо теж зміни в програму. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не заперечую, з включенням цих 50 тисяч. Ставлю на 

голосування в цілому включно з цими 50 тисячами, прошу 

голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, 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). 

 

17.Про підписання меморандуму. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Марищенко Тетяна Олександрівна, начальник 

Центру надання адміністративних послуг міської ради. 

Марищенко  

Тетяна Олександрівна 

До вашої уваги пропонується меморандум про спільні дії з 

напрямком трансформації Центру надання 

адміністративних послуг Конотопської державної 

адміністрації в Центр надання адміністративних послуг 

міської ради. Меморандум розглядався членами комісії, 

пропоную підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Гланцу Віталію 

Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

З приводу меморандуму Тетяна Олександрівна підходила, 

я так зрозумів, що це питання стосується районної ради, 

що у них закінчуються свої повноваження з приводу 

Центру надання адміністративних послуг і вони просять, і 

узгодили з нашим Центром адміністративних послуг, що 

ми беремо на себе тимчасово ці зобов'язання. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Є Закон. На підставі цього Закону є розпорядження голови 

ОДА, які ми маємо виконувати. Адміністрація під 

питанням і у них ЦНАПа фізично бути не може. На 

момент виборів зараз, ще Попівської громади немає, а 

район є. І є ще багато сіл, які ще не в громаді і ЦНАП там 

не створений в тій Попівській громаді, і люди 

залишаються без послуг. Тому ми все продумали, я була 

головою робочої групи, вивчили всі ці питання, всі 

моменти і нюанси. До робочої групи входила ще 

Кошевецька, Яременко, Марищенко. Відпрацювали ми всі 

моменти, щоб наша міська рада залишилася не в накладі і 

розробили цей меморандум, і просимо його затвердити. 

Марищенко  

Тетяна Олександрівна 

Цей меморандум вступає в силу і послуги мешканцям 

району почнемо надавати тільки з моменту повної 

ліквідації Центру надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації. Це все прописано в меморандумі.  
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування одразу в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про підписання 

меморандуму. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.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 

Даний проект рішення розглядався на депутатській 

комісії, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто хоче висловитися з даного питання?  

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОГАРАНТ». 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.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 

Даний проект розглядався, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Підтримуємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Теплогарант» на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
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20.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2019-2020 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Прошу за основу і будуть озвучені зміни. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 

2019-2020 роки. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

В даному рішенні передбачені кошти для поповнення 

статутного капіталу БПК - 35 тисяч, потім 50 тисяч 

додатково на обрізку гілок, 350 тисяч додатково на 

вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ. Також 

додатково кошти в розмірі 1 мільйон для ліфтів. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Тобто, окрім того, що 350 тисяч на вивезення 

несанкціонованих сміттєзвалищ, тут йдуть 

банно-пральний і ліфти. Питання по ліфтам. Я все одно не 

розумію, чому в грудні місяці ми приймали бюджет міста і 

3 мільйони на ремонт ліфтів, а зараз ця сума вже 5 

мільйонів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не 5, а 4. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

3 мільйони було, на сесії 30.07 ще 1 мільйон і зараз ще 1 

мільйон. Чому? Що трапилось? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні, 4 мільйони всього.  

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

П'ять, 30.07 було додатково виділено ще 1 мільйон 

гривень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там гроші ми виділяли в жіночому відділенні. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Це виникла потреба, тому що у нас на руках є проекти, ми 

вже освоїли. Ми розробили вже проекти, це додаткові 

кошти на інші ліфти, на які ще немає проектів, ми всі 

використали кошти вже... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що також змінилася вартість робіт з грудня 

місяця. 
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 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування ці доповнення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучені Клименком А.Д. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 

2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Прошу підтримати даний проект рішення. Зміна відбулася 

- 35 тисяч. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Статуту Комунального підприємства 

«Банно-прального комбінату Конотопської міської 

ради» в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

2020-2022 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення розглядався, прошу підтримати. Це 

сума депутатських - 49500 грн. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Коли ми розглядали пропозиції по Підлипному, то ми 

виділили 1 млн. 300 грн. на прибирання кладовищ. На 

сьогоднішній день роботи не початі. 

Клименко  Роботи розпочаті. 
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Альберт Дмитрович  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Роботи розпочаті. 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

територіальної громади на 2020 рік 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Щоб не затягувати, я поставлю на голосування в цілому, 

виключно в тій формі, як сьогодні було погоджено на 

розширеній бюджетній комісії. Згодні? 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

В частині, там де йдеться про головних розпорядників 

коштів на здійснення депутатських повноважень, 

розподілу коштів, з урахуванням заяв, які подавалися 

включно до сьогоднішнього дня.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З цих депутатів, які є на сесії. 

 

Льовшин  

Наталя Олександрівна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згоден. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Доповнення 2. Валентина Павлівна, Ви не дали відповідь, 

19 мільйонів економії, а по розпорядникам? По освіті 

скільки? По ЖКГ? По медицині? По культурі? По 

соцзахисту? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Ви хочете окремо по кожному? Я Вам надала відповідь, 

що заходи розроблені на 19 мільйонів, зекономлено 12. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я Вас прошу по суті, будь ласка, прийняття бюджету. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас закінчилося тільки 9 місяців, ще 3 місяці є. У нас 

невиконання бюджету. Тому я задав питання скільки у нас 

коштів, які заплановані, не надійдуть до бюджету, 

розроблені заходи економії на 19 мільйонів. Конкретно по 

основним розпорядникам коштів.  

Семеніхін  Вона відповідала Вам на комісії. 
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Артем Юрійович  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ні, вона загальною сумою. 

 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

По освіті на 10 млн. 800 тис.грн., по культурі на 1 млн. 700 

тис.грн., по лікарні 1 млн. 700 тис.грн., інша лікарня 800. 

Далі соціальний захист - 1 млн. 400 тис.грн. ЖКГ 1 млн. 

700 тис.грн., але ми знаємо, що у них буде набагато 

більше.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Що медицина, що ЖКГ ми однаково економимо, а потім 

знімаємо? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вам Валентина Павлівна відповіла, що по ЖКГ економія 

буде значно більша за рахунок тендерів, що ціни 

зменшуються і так далі. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Добре. У мене є пропозиція до зміни рішення. Пункт 2.2. 

Ми змінюємо, зменшуємо планове призначення по 

об'єктам бюджету розвитку на 812 тисяч гривень, в тому 

числі апарат дихання ІВЛ ручний для того, щоб розробити 

ПКД по проведенню капітального ремонту облаштування 

пандусів, це потрібно, для того, щоб нові для міської 

лікарні були підписані пакети, нові. Але я пропоную не 

забирати ці кошти, ще раз кажу, тут і апарат дихання, 

давайте грубо кажучи знімемо з ЖКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте виключимо політику, я Вас прошу, це пропозиція 

головного лікаря.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Яка це політика, у нас COVID. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ще раз кажу, це пропозиція головного лікаря.  

Мікрофон Кондратьєв. 

Кондратьєв  

Євген Олексійович 

Артем Юрійович! Ви сказали з урахуванням депутатських 

коштів, які присутні. У нашого депутата Романенко дуже 

поважна причина, там в 7 школі дуже багато заболілих 

вчителів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По пані Романенко питань немає, поважна причина, все 

зрозуміло. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, разом з Романенко, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 
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24.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. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Дана програма була розглянута на засіданнях комісій, 

пропозицій та зауважень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

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). 

 

25.Про затвердження передавального акту науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет до правонаступника – Центр 

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 

Прошу підтримати даний проект рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сталю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

передавального акту науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет до 

правонаступника – Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Конотопської міської ради 

Сумської області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

26.Про затвердження Положення про управління освіти Конотопської міської 

ради Сумської області. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник відділу 

освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  Прошу підтримати даний проект рішення. 
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Людмила Іванівна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сталю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про управління освіти Конотопської 

міської ради Сумської області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник відділу 

освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Прошу підтримати дані зміни у програмі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія розглядала, підтримуємо. Озвучте точніше. 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

Відповідно до Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей, ми повинні забезпечувати 

безкоштовним харчуванням внутрішньо переміщених 

осіб. Цей Закон вже набрав чинності, тому ми вносимо 

даний пункт: "дітей з числа внутрішньо переміщених осіб 

чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та 

навчаються у закладах загальної середньої або дошкільної 

освіти".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сталю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На завершення є кілька депутатських звернень. Перше 

звернення депутата Тягнія, потім Пащенко і потім все 

інше. 
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28.Депутатський запит Тягнія С.М. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

У мене буде два депутатських запити. 

Перший запит:  

Сьогодні в місті Конотоп для зручного руху автомобілів 

мешканцями, в основному, використовуються основні 

артерії автомобільних шляхів міста такі, як вулиця 

Генерала Тхора, вулиця Клубна, проспект Миру, вулиця 

Успенсько-Троїцька та інші. Але одна з таких ключових 

артерій по вулиці Успенсько-Троїцькій, нажаль, 

закінчується в асфальтному вигляді на перехресті з 

вулицею Шевченка та далі продовжується у ґрунтовому 

вигляді. Дана ділянка дороги проходить через три 

багатоповерхові житлові будинки та веде у 

густонаселений мікрорайон центральної частини міста. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу включити в бюджет 

2021 року фінансування проектно-кошторисної 

документації та реконструкцію робіт на ділянці по вулиці 

Успенсько-Троїцькій (ділянки від перехрестя вулиці 

Шевченка до магазину "Ластівка"). 

Прошу підтримати даний депутатський запит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю повторно на голосування та прошу підтримати 

запит Тягнія С.М. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. 

 У зв'язку з тим, що депутати заявили, що не спрацювала 

картка, міський голова повторно поставив даний запит 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування запит Тягнія, прошу голосувати та 

підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. 

 

29.Депутатський запит Тягнія С.М. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Прошу включити в бюджет 2021 року виділення коштів на 

проектно-кошторисну документацію та проведення 

капітального ремонту з прибудинковою територією по 

вулиці Висока, 27. Дана територія потребує проведення 
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робіт з облаштуванням ливневки, так як відбувається 

постійне підтоплення будинку 86 по вулиці Генерала 

Тхора, який вже сьогодні знаходиться на стяжках та є 

аварійним. Крім того, сьогодні власниками незаконно 

збудованих гаражів, що знаходяться поруч, облаштовано 

виїзд з цих гаражів через цю територію та внаслідок 

постійного проїзду автівок через прибудинкову територію 

в осінньо-зимовий та весняний період взагалі не можна 

користуватися прибудинковою територією мешканцям 

даного багатоповерхового житлового будинку по вулиці 

Висока, 27.  

Прошу підтримати даний депутатський запит та при 

розгляді бюджету 2021 року включити ці роботи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування запит Тягнія, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. 

 

30.Депутатський запит Клименка І.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне. Це звернення від всіх депутатів від фракції ВО 

"Свобода", до якої звернулися підприємці і до мене 

особисто.  

«Шановні депутати Конотопської міської ради!  

За дорученням руху SAVEФОП звертаємося до вас щодо 

підтримки збереження і розвитку спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності. Рух SAVEФОП 

послідовно відстоює права і інтереси мікропідприємців, як 

найбільш уразливої частини бізнес середовища України. 

Спрощена система оподаткування (надалі ССО) є єдиною 

можливістю започаткувати і вести бізнес кожному 

українцю без досвіду та мінімізувати контакт з, нажаль, 

корумпованою, на сьогодні, податковою системою 

України.  

Прийняті Верховною Радою України 20.09.2020 року 

Закони України №128-IX "Про внесення змін до Закону 

України "Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг" та інших законів України щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі та послуг" та №129-IX "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" 
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запроваджують для фізичних осіб-підприємців (надалі - 

ФОП) обов'язок використання фіскалізованих реєстраторів 

розрахункових операцій (надалі - РРО) під час реалізації 

товарів та послуг, чим суттєво збільшують витрати 

мікропідприємців, що автоматично призведе до 

підвищення цін для споживачів. 

Окрім того запровадження фіскалізованих РРО для ФОПів 

знівельовує саму спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності, яка створювались для надання можливості 

українцям розпочати і вести свою справу без фаху чи 

досвіду у бухгалтерському обліку. Додаткове 

адміністрування призведе до збільшення корупційних 

чинників і тиску з боку контролюючих органів. Нормами 

законів 128-IX, 129-IX окрім фіскалізованих РРО 

запроваджується механізм "КЕШБЕК" - винагорода 

інформатора Державної податкової служби за вчинені 

неточності чи порушення з боку фізичних 

осіб-підприємців під час реалізації товарів та послуг. 

Зобов'язання використання фіскалізованих РРО в 

сьогоднішніх реаліях робить ведення діяльності 

мікропідприємця ускладненим та більш економічно не 

вигідним. Державна регуляторна служба України провела 

розрахунок та аналіз регуляторного впливу від 

запровадження додаткового регулювання, що вводиться 

прийняттям цих законів та публічно розмістила цю 

інформацію про прогнозні витрати ринку платників 

податку 2 та 3 груп єдиного податку від реалізації 

положень Законів №128-ІХ, 129-ІХ становитимуть від 8,5 

до 22,4 млрд.грн. на адміністрування процесів 

застосування в залежності від типу реєстратора 

розрахункових операцій. Всі ці витрати бізнес 

автоматично закладатиме в собівартість товарів та послуг, 

що спричинить збільшення роздрібних цін. Значне з 

дорожчання процедур адміністрування податків для 

мікропідприємництва робить мікробізнес неконкурентним 

у порівнянні з великим бізнесом та в подальшому 

призведе до закриття суб'єктів господарювання фізичних 

осіб-підприємців, що проводять свою діяльність за 

спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності. 

Це створить підґрунтя для монополізації споживчого 

ринку великим бізнесом і паралельно вб'є альтернативну 

пропозицію мікропідприємництва на ринку праці. 
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Наголошуємо, що при прийнятті законів №№128-ІХ, 

129-ІХ законотворцями не надано суспільству обрахунків 

щодо фінансової доцільності від запровадження 

фіскалізації РРО і "кеш-беку". Навпаки - Міністр фінансів 

Оксана Маркарова наприкінці 2019 року публічно 

заявляла, що додаткових надходжень до бюджету від 

запровадження вищезазначених норм Мінфін не очікує. За 

оцінкою експертів, додаткове адміністрування однозначно 

призведе до додаткових витрат із бюджету України. 

Закриття діяльності мікропідприємцями чи їхня 

бізнес-еміграція можуть призвести до катастрофічних 

наслідків для країни, адже місцеві бюджети мінімум на 

20% наповнюються саме за рахунок податків, які сплачує 

мікробізнес. 

17.07.2020 в Верховній Раді України, було зареєстровано 

законопроекти "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо запровадження щорічного підвищення 

граничних обсягів доходів для застосування спрощеної 

системи оподаткування, відновлення права платників 

єдиного податку не застосовувати реєстратори 

розрахункових операцій, а також скасування корупційного 

механізму кеш-бек" №3853-1 і №3853-2, які були 

напрацьовані групою народних депутатів спільно з Рухом 

SaveФОП. Основною ідеєю цих законопроектів - є 

збереження, розвиток та захист малого бізнесу. 

Обґрунтування законопроектів 3853-1, 3853-2 додається. 

Законопроекти 3853-1, 3853-2 підвищать бізнес активність 

ФОПів і забезпечить правове підґрунтя для стабільних 

правовідносин у сфері бізнесу, а також: 

1.Стимулюватиме вихід з тіні "сірих підприємців". 

2.Збільшить надходжень до місцевих бюджетів. 

3.Сприятиме динамічному зростанню кількості 

самозайнятих осіб і створення нових робочих місць. 

4.Зменшиться безробіття і так далі». 

Це звернення, депутатське звернення голови фракції ВО 

"Свобода" Іван Клименка, він здав тести на COVID і тому, 

поки немає результатів, він не прийшов на сесію. І це, як 

депутатський запит Івана Клименка, підтриманий всією 

фракцією ВО "Свобода". Велике прохання підтримати це 

депутатське звернення, підтримати підприємців, від імені 

Конотопської міської ради поросити депутатів Верховної 
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Ради України підтримати законопроекти, які я зараз 

згадав. 

Товаристиво! Я ставлю на голосування депутатський 

запит Іван Клименка. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Ми зараз проголосуємо депутатський 

запит, підтримаємо, я думаю, що ніхто тут не проти, а 

потім я пропоную зробити так - внести в порядок денний 

зміни і проголосувати це як звернення до Верховної Ради 

України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте. Голосуємо за запит, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Клименка І.Г. 

 

31.Повернення до розгляду питань порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пропозиція Омельченка Тараса Павловича повернутися до 

розгляду порядку денного. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Справа в тому, що до нас звернувся рух SAVEФОП не так, 

як до вас, до Свободи, а попросили мене зачитати запит 

від усіх депутатів Конотопської міської ради і там, як 

сказав Тарас Павлович, щоб від усіх, не від Свободи і у 

цьому запиті, який Ви читали там і написано:  

"Просимо вас: 

1.Звернутися до Верховної Ради України з проханням 

сприяти невідкладному та першочерговому розгляду 

законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу 

України".  

Тобто, ми звертаємося від усього депутатського корпусу із 

ось цим єдиним. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У мене пропозиція. Саме такий текст, як зараз, не все 

повністю як я зачитав, а саме так коротко. Зараз включити 

до порядку денного це як проект рішення "Звернення до 

депутатського корпусу Верховної Ради" з підтримкою 

саме цього, саме цей текст.  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Звернення до Верховної Ради України з проханням 

сприяти невідкладному та першочерговому розгляду 

законопроектів про внесення змін до Податкового 

кодексу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згоден. 

 

Омельченко Як робили в квітні місяці. 
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Тарас Павлович  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Згоден.  

Ставлю на голосування питання про повернення до 

розгляду питань порядку денного з метою включити цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Артем Юрійович! Навіщо ви повертаєтеся до розгляду? В 

запиті прописано, щоб звернутися.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Щоб це було від всіх. Щоб це був не запит Пащенко чи 

Клименка, чи Свободи чи БПП. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Це звернення до Верховної Ради у формі рішення.  

 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

А проект рішення?  

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рішення озвучили тільки що, регламентна комісія потім 

його випише використовуючи стенограму точно. Все. 

Ставлю на голосування питання про повернення до 

розгляду питань порядку денного  з метою включити до 

порядку денного питання по SAVEФОП. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань 

порядку денного. 

 

32.Включення до порядку денного питання Про звернення до Верховної Ради 

України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання включення до порядку 

денного проекту рішення у формі звернення до Верховної 

Ради України з проханням підтримання...  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

З проханням сприяти невідкладному та першочерговому 

розгляду законопроектів про внесення змін до 

Податкового кодексу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ось так.  

Ставлю на голосування питання, щоб його включили, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного 

питання Про звернення до Верховної Ради України. 

 

33.Про звернення до Верховної Ради України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування одразу в цілому даний проект 

рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення до 

Верховної Ради України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив повторно на голосування даний проект 

рішення, оскільки не всі депутати проголосували. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення до 

Верховної Ради України. 

(Прийняте рішення додається). 

 

34.Депутатський запит Дубовик Л.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запит Дубовик Любов Іванівни. 

 

Дубовик 

Любов Іванівна 

В мікрорайоні міста "Порт" і по вулиці 

Успенсько-Троїцькій є дуже багато дітей, які ходять до 12 

школи. Вони ходять по вулиці Деповській і потім там є 

дуже коротка вулиця Ананьєва, і там дуже багато грязі і 

води. Тому у мене є депутатський запит і я вважаю такий 

же запит і в Льовшин, і в Гричановського: 

Прошу в проекті бюджету на 2021 рік включити кошти на 

виготовлення проектної документації, щоб зробити там 

дорогу, щоб діти могли нормально пройти в чистому 

вигляді до школи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я хочу від себе додати: передбачити кошти на 

виготовлення проекту біля 12 школи для світлофора, тому 

що тих лежачих поліцейських недостатньо, повинний бути 

світлофор обов'язково. Я думаю це колективне звернення. 

Дубовик 

Любов Іванівна 

Підтримуємо. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування і прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Дубовик Л.І. 

 

35.Депутатський запит Білоус І.В. 

Білоус  

Інна Василівна 

У нас є мікрорайон КВРЗ, в якому є мікрорайон 

«Сонячний», в якому, на сьогоднішній день, існує багато 

звернень мешканців щодо того, що немає енергетичних 

мереж в даному мікрорайоні. Була розроблена схема, але 

кошти не передбачені.  

Тому прошу в проекті бюджету на 2021 рік включити 

кошти на виділення на ТП, для того, щоб ми хоча б 
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початково почали виконувати всі наші зобов'язання. 

Також у мене існує дві вулиці - це вулиця Січових 

Стрільців і вулиця Вільямса. По вулиці Січових Стрільців 

прохання зробити ПКД, оскільки громадський транспорт, 

включити в бюджет. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По Січових Стрільців є проект. 

 

Білоус  

Інна Василівна 

Значить виділити кошти. Також по вулиці Вільямса 

необхідно закінчувати... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там розробляється проект. 

 

Білоус  

Інна Василівна 

Так. Там, де громадський транспорт, необхідно, щоб наші 

мешканці могли доїжджати, бо більшість наших 

перевізників скаржаться на те, що вони не можуть в 

вечірній час там їздити. 

Прошу включити і підтримати даний запит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перше питання у Вас було... 

 

Білоус  

Інна Василівна 

По мікрорайону Сонячному. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Тільки на електрифікацію, на ТП цього недостатньо. 

Я підтримую те, що Ви говорите, я підтримую тих людей, 

які там живуть, мають у власності земельні ділянки і 

просто на електрифікацію цього не достатньо. Там ще 

треба почати робити нормальну розбивку доріг вулиць, 

перехресть, щоб було видно точно, де земельна ділянка, а 

де дорога. Тому давайте разом із розбивкою вулиць, щоб 

це було виконано.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

По Сонячному був розроблений детальний план і були 

кошти на 2020 рік. Альберт Дмитрович особисто займався 

цим питанням, в тому числі ми розглядали питання щодо 

частини електрифікації і розбивки вулиць.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Так. Це дійсно дуже важливе питання і вчора на комісії 

воно розглядалося, дуже багато часу було приділено 

даному питанню. Сьогодні ми маємо вже по земельній 

документації винесення меж в натурі по дорогам, але, 

нажаль, проект на розбивку дороги не реалізований 

сьогодні. Сьогодні профінансовано в розмірі 200 тисяч, 

але не реалізовано.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не реалізовано, бо там є причини на це. 
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Тягній  

Сергій Миколайович 

Тому, все ж таки просимо управління ЖКГ прискорити 

виконання даних робіт, щоб ці роботи закінчити і зробити 

розбивку доріг до весняного періоду, щоб не почалися 

садово-огородні роботи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І разом з тим, у нас є такий мікрорайон "Куба" і такий 

мікрорайон "Загребелля". Їх з'єднує класний, красивий 

пішохідний місточок. Значить, давайте ще включимо в цей 

депутатський запит пропозицію щодо виділення коштів, 

щоб там зробити нормальну стежинку, не зі сміття і землі, 

яка розтечеться, а виділити кошти на проект і в рамках 

закону це зробити. 

Ставлю на голосування і прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Білоус І.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив дане питання на голосування, 

оскільки деякі депутати не встигли проголосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Білоус І.В. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дякую всім за увагу! Сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 


