
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 1 пленарне засідання 2 сесії Конотопської міської ради, 18.12.2020 
 

 

від 18.12.2020, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

Усього депутатів: 38. 

Присутні на сесії: 35 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 35 депутатів, сесія повноважна і 

оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

1.Про головуючого на першому пленарному засіданні другої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! У нас за попередньою домовленістю в 

президії було прийнято рішення про те, що головуючим на 

цій сесії буду я. Я зараз поставлю це питання на 

голосування. Ставлю на голосування питання про обрання 

головуючого на першому пленарному засіданні, прізвище 

Семеніхін. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про обрання головуючого на 1 

пленарному засіданні 2 сесії. 

(Прийняте рішення додається). 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи нам необхідно обрати редакційну 

комісію. 

Запропонував до складу комісії Я.Терещенко, 
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О.Рошкована. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Я.Терещенко, О.Рошкован 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 1 пленарного засідання  2 сесії міської ради  

8 скликання 

 

                              18.12.2020 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про головуючого на першому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання 

2.  Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна 

3.  Про прийняття у комунальну власність Конотопської міської ради 

водопровідної мережі 

4.  Про придбання у власність Конотопської міської ради квартир 

5.  Про умови оплати праці керуючого справами виконкому 

6.  Про умови оплати праці старости Підлипненського старостинського округу 

Конотопської міської ради 

7.  Про внесення змін до Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних  виборів міського 

голови на території Конотопської міської територіальної громади на 

2020-2021 р.р. 

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

територіальної громади на 2020 рік 
 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 
Про головуючого на першому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

 2 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна   

 3 
Про прийняття у комунальну власність Конотопської міської ради 

водопровідної мережі   

 4 Про придбання у власність Конотопської міської ради квартир   

 5 Про умови оплати праці керуючого справами виконкому   

 6 
Про умови оплати праці старости Підлипненського старостинського округу 

Конотопської міської ради   

 7 
Про внесення змін до Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних виборів міського голови 
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на території Конотопської міської територіальної громади на 2020-2021 р.р.   

 8 Про внесення змін до Програми виплати винагород спортсменам   

 9 Про Семеніхіна А.Ю.   

 11 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік   

 10 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп 

на 2020 рік   
 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Нам всім розданий порядок денний. Під час 

роботи комісій вносились зміни до бюджетного рішення. 

У мене є пропозиція. Зараз приймаємо порядок денний 

такий, як ми проговорювали, а коли дійдемо до 

бюджетного рішення... порядок денний складається з 8 

питань. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

У мене є пропозиція. До порядку денного включити 

наступне питання: "Про внесення змін до програми виплат 

винагород спортсменам і тренерам міста Конотоп з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2020 рік". 

Днями в місті Белгород відбувся особистий кубок світу з 

боротьби греко-римської. Спортсмен з міста Конотоп 

виборов бронзову нагороду кубку світу. Тому, просимо 

внести це питання до порядку денного. 

Примак  

Ян Петрович 

 

У мене питання до оргвідділу та керуючого справами 

виконкому. Чи звільнено пана Семеніхіна з посади і чи 

нема необхідності внести це питання до порядку денного. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Повідомила, що дане питання підготовлено в матеріалах 

сесії на 24 грудня. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не заперечую, якщо буде сьогодні розглянуто. 

Примак  

Ян Петрович 

 

Пропоную внести в порядок денний сьогоднішнього 

пленарного засідання це питання - проект рішення про 

звільнення Семеніхіна Артема Юрійовича.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Абсолютно не заперечую і прошу підтримати. 

Товариство! Виходить у нас порядок денний складається з 

10 питань. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Якщо ви обговорювали той проект пояснювальної 

записки, який готовила Валентина Павлівна після 

бюджетної комісії, де передбачається внесення змін і по 

медицині, то ще необхідно буде розглянути і програму про 
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внесення змін до програми медичного обслуговування 

населення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ще програма медичного обслуговування населення. 

Значить 11 питань. 11 питань до порядку денного, тобто 3 

додаткових до тих 8-ми, які є.  

Ставлю на голосування затвердження питань порядку 

денного, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1 пленарного засідання 2 сесії міської ради  

8 скликання 

 

                              18.12.2020 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про головуючого на першому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання 

2.  Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна 

3.  Про прийняття у комунальну власність Конотопської міської ради 

водопровідної мережі 

4.  Про придбання у власність Конотопської міської ради квартир 

5.  Про умови оплати праці керуючого справами виконкому 

6.  Про умови оплати праці старости Підлипненського старостинського округу 

Конотопської міської ради 

7.  Про внесення змін до Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних  виборів міського голови 

на території Конотопської міської територіальної громади на 2020-2021 р.р. 

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

територіальної громади на 2020 рік 

9.  Про внесення змін до програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік 

(Про внесення змін до Програми виплати винагород спортсменам) 

10.  Про Семеніхіна А.Ю.   

11.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік 
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2.Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус 

Інні Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом приймається 10 кисневих 

концентраторів, які сьогодні виділяються нам рішенням 

Сумської обласної ради. Проект рішення обговорювався 

на спільних засіданнях, на профільній депутатській 

комісії, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія опрацювала дане питання, сьогодні вивчила та 

просить депутатів міської ради підтримати даний проект 

рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття до 

комунальної власності Конотопської міської ради 

майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про прийняття у комунальну власність Конотопської міської ради 

водопровідної мережі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус 

Інні Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

 

Даний проект рішення також обговорювався на спільному 

засіданні, на засіданні профільної комісії, зауважень не 

було і прийнято рішення винести на розгляд сесії і 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія вивчила дане питання та просить підтримати. 

Семеніхін  Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 
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Юрійович 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття у 

комунальну власність Конотопської міської ради 

водопровідної мережі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про придбання у власність Конотопської міської ради квартир. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус 

Інні Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення також обговорювався на спільному 

засіданні, на засіданні профільної комісії. У проект 

рішення було внесено відповідні правки, я їх зачитаю, а 

депутатам розданий вже новий проект рішення, в новій 

редакції із цими всіма правками. Перший пункт доповнено 

словами "за ринковою вартістю".  

Доповнено рішення другим пунктом: "Надати 

повноваження керуючому справами виконкому Дубовик 

Любові Іванівні підписати договори, що підлягають 

нотаріальному посвідченню та державній реєстрації".  

І відповідно пункт другий по тексту стане пунктом третім 

доповнити словами "нотаріально посвідчити та провести 

державну реєстрацію договорів". Це вимоги для 

нотаріальних документів нотаріуса, я внесла їх у це 

рішення і вже вам розданий проект рішення у новій 

редакції. Також визначений перелік той, який ми 

обговорили на засіданнях. Прошу підтримати даний 

проект. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Дійсно, вивчили сьогодні дане питання, нам на профільну 

комісію надали документи відповідною комісією по житлу 

ЖКГ міської ради. Комісія ознайомилася з даною 

пропозицією і просить підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про придбання у 

власність Конотопської міської ради квартир. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про умови оплати праці керуючого справами виконкому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я оголошую про конфлікт інтересів і не голосую. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення обговорювався на постійних і профільних 

комісіях. Надійшло зауваження - пункт 5.1. проекту 

рішення, суму 30% замінити на суму 100%. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Комісія розглянула це питання, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про умови оплати праці 

керуючого справами виконкому. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про умови оплати праці старости Підлипненського старостинського округу 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався в постійних і 

профільних комісіях, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Це питання також було розглянуто нашою комісією, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про умови оплати праці 

старости Підлипненського старостинського округу 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про внесення змін до Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних виборів міського голови на 

території Конотопської міської територіальної громади на 2020-2021 р.р. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався в постійних і 

профільних комісіях. Згідно перемовин, які були 

проведені з головою ТВК пані Єзерською, дійшли згоди 

про збільшення суми видатків на 2020 рік на загальну 

суму 27244 грн., з яких 1100 грн. - це витрати на 

придбання пального і 26144 грн. - це зарплата з 

нарахуваннями. Загальна сума видатків на 2020 рік 

становить 100240 грн. з урахуванням 33900 грн. витрат 

виконкому на придбання захисних масок та паперу для 

друку списків. Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане питання було вивчене нашою комісією, підтримали 

всі члени комісії, тому також пропоную підтримати. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Питання в тому, що з 8 січня буде локдаун. Ми встигнемо 

до 24 січня профінансувати наступні кошти? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Кошти, про які зараз йде мова, це кошти цьогорічного 

бюджету. А тогорічний бюджет, який буде на 2021 рік, 

нами буде прийматися 24 грудня. І те, що буде прийнятий 

локдаун, то він не впливає на те, що відбуваються 

бюджетні розрахунки. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних 

виборів міського голови на території Конотопської 

міської територіальної громади на 2020-2021 р.р. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про внесення змін до програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік. 

(Про внесення змін до Програми виплати винагород спортсменам). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Шановні депутати! До вашої уваги проект рішення "Про 

внесення змін до програми виплат винагород спортсменам 

і тренерам міста Конотоп з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту на 2020 рік". Просимо 

підтримати. Сума коштів на винагороду складає 40 тисяч 

за рахунок економії програми. 

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., 

Паламарчук Т.М., Качура О.О., Гребеник Т.В.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 

2020 рік. 

(Про внесення змін до Програми виплати винагород 

спортсменам). 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про Семеніхіна А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Відповідно до пункту ч.1 ст. 42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 10 Закону 

України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування", міська рада в и р і ш и л а: 

Звільнити у зв'язку із закінченням строку повноважень та 

вивести зі складу виконавчого комітету Семеніхіна 

Артема Юрійовича, міського голову. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Ми розуміємо, що згідно Закону необхідно проголосувати 

за це питання, але в знак поваги наша фракція не буде 

брати участь у голосуванні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Звернувся до депутатів, до членів виконкому, працівників 

виконавчого комітету з подякою за  плідну працю під час 

роботи на посаді міського голови. 

Яременко Справа в тому, що Ви не можете підписати цей проект 
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Наталія Анатоліївна 

 

рішення, необхідно наступним пунктом уповноважити 

членів тимчасової президії або, можливо, іншого 

депутата... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я пропоную: "уповноважити Дубовик Любов Іванівну 

здійснити відповідні дії у зв'язку із завершенням строку 

повноважень міського голови Семеніхіна Артема 

Юрійовича на підписання". Тому що рішення 

підпишеться, а хто трудову підпише? Це рішення я можу 

підписати під суспільним наглядом. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Тоді доповнити дане рішення пунктами: 

"Пункт 2. Уповноважити депутата Конотопської міської 

ради Семеніхіна Артема Юрійовича підписати дане 

рішення в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім 

наглядом, передбаченим статтею 33 Закону України "Про 

запобігання корупції". 

Пункт 3.Членам постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, 

антикорупційної політики, врегулювання конфлікту 

інтересів, демократичного цивільного контролю над 

Воєнною організацією та правоохоронними органами, 

взаємодії з органами самоорганізації населення здійснити 

зовнішній нагляд при підписанні даного рішення". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зараз оголошую про можливий конфлікт інтересів під 

час прийняття цього рішення. 

Мусієнко  

Ігор Олександрович 

Запропонував розглянути дане питання 24 грудня. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Якщо вже включили до порядку денного, то потрібно 

розглядати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію Ігоря Мусієнка про 

перенесення даного питання на 24 грудня, прошу 

голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 8, Утрим. – 14. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена Мусієнком І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 2, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про Семеніхіна А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку, яку озвучила начальник 

оргвідділу пані Яременко, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Яременко Н.А. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Семеніхіна А.Ю. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

територіальної громади на 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Якщо буде прийматися варіант змін, які я запропонувала, 

то ще повинно передувати рішення про внесення змін до 

програми медичного обслуговування. Як ви скажете, як 

краще? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я думаю зараз краще проговорити бюджет. 

 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Шановні депутати! В результаті обговорення на 

бюджетній комісії тих проблемних питань, які на цей час 

стоять, були сформовані зміни, які вам щойно були 

роздані. Я пройдуся по тим питанням, які ви підіймали і 

які ви вносите на внесення змін до бюджету. Одне із 

негайних питань - це перенесення коштів із 

соціально-економічного розвитку, які нам надійшли з 

державного бюджету на інший об'єкт. Справа в тому, що 

кошти по соцеконому нам приходили на місто, зазвичай 

приходять на конкретний об'єкт, тобто буває постанова з 

конкретним об'єктом. Коли виділялись кошти на парк 

"Юність", то вони не виділялись конкретно, а виділялись 

на Конотоп і виконавчим комітетом були перерозподілені. 

Тобто, були повноваження саме на містах виділити кошти. 

Тому, пропонується зараз розглянути можливість зміни 

об'єкта. Проблемним питанням стало те, що стало відомо, 

що в результаті прийняття змін до державного бюджету чи 

інших змін до законодавства, ніде немає такої позиції про 

продовження на наступний рік коштів 

соціально-економічного розвитку. Тому, в результаті 

обговорення, було запропоновано такий варіант, як 

перенесення на інший об'єкт. Нашою ЦРЛ були терміново 

опрацьовані ті напрямки, які можуть бути, ймовірно, до 

кінця року використані. Такий перелік обладнання надано 
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і ви його маєте в цій довідці. Це придбання цифрового 

апарату рентгенівського діагностичного стаціонарного на 

два робочих місця за 2 900, апарату УЗІ за 1 300 000 грн. і 

система моніторингу фізіологічних показників - 640 тисяч. 

Придбання такого обладнання можна здійснювати без 

використання системи прозорро, так як воно відноситься 

до 225-ї постанови до категорії ковідних і забезпечення 

карантинних заходів та лікування, тому може бути 

здійснене без закупівель і в такий термін. По цьому 

питанню я так розумію ще буде обговорення в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я пропоную зараз заслухати пана Згонника, а потім 

Альберта Клименка. Ми отримали півтора року тому 

кошти на реконструкцію парку "Юність". Відбувся тендер, 

тендер виграла одна з фірм, київська фірма. На 

превеликий жаль, за весь цей час вони не зробили там 

майже нічого. Знесли тільки старий тир, трохи в туалеті 

поробили і прибрали бордюрний камінь з центрального 

входу в парк. На даний момент договір закінчується 

31.12.2020 і у нас є інформація, не з одного джерела, про 

це Валентина Павлівна теж скаже, про те, що губернатор 

теж сказав, що гроші всі з соцеконом розвитку будуть 

забрані і у нас є можливість зараз, щоб ці гроші, а це 5 

мільйоні гривень, щоб не втратило наше місто ці кошти, 

парк ми все одно не встигнемо за 4 дні доробити, така 

виявилася непорядна підрядна організація, з ними 

перемовини ведуться і перекинути ці кошти на придбання 

того медичного обладнання, яке нам гостро не вистачає 

для боротьби з пандемією Ковід-19. 

Згонник 

Василь Петрович 

Нам вчора було доведено, що  виділені кошти 4 млн. 846 

тис.грн., які ми, в принципі, розглянули і ми передивилися 

і зможемо їх освоїти до кінця року. Під 225 постанову те, 

що ми хочемо закупити, воно підпадає і воно йде 

безтендерно. Це цифровий рентгенапарат, який вкрай 

необхідний для хворих, які у нас діагностуються з 

ковідом. Як ви знаєте, у нас декілька рентген кабінетів в 

лікарні і у нас тільки один рентген кабінет обладнаний 

новим цифровим апаратом, який ми купили в минулому 

році. Також ми плануємо на ці кошти закупити апарат 

ультразвукової діагностики - це портативний апарат, який 

в змозі робити хворим узд на місцях у відділеннях. Тобто, 

якщо хворий реанімаційний або тяжкий, щоб його не 
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тягати в стаціонарний кабінет, де робиться узд, можна 

робити на місці. А також система моніторингу 

фізіологічних показників - це приліжкові монітори, які 

стоять в реанімації і лікарі бачать функціональні 

показники хворого (екг, частота дихання, частота серцевих 

скорочень, пульсометрія та інше). Це нам вкрай, в 

принципі, необхідно.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є запитання до пана Згонника? Немає. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Ми дійсно вели перемовини з підрядною організацією. 

Вчора направили на доопрацювання технічну 

документацію, але офіційно від них немає ніяких 

підтверджуючих домовленостей і я думаю, що якщо буде 

якесь рішення, то можливо навіть і сьогодні будемо їхати 

в Київ, щоб вирішити це питання. Справа в тому, що, 

дійсно, роботи у нас слабо велися, ми неодноразово 

зверталися з листами претензіями до підрядної організації, 

але, в принципі, вони юридично умови договору не 

порушували і достроково розірвати договір ми з ними не 

маємо права... Це повинна бути домовленість з обох 

сторін. Попередньо я розмовляв з ними, вони пообіцяли, 

що підпишуть. Ми їм направили вже додаткову угоду на 

зменшення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З цими непорядними підрядниками зараз можна 

розмовляти мовою Закону і мовою сили Закону. Вони 

брали на себе зобов'язання до 31.12 виконати повністю 

весь об'єм робіт, вони його не виконують. І домовитися з 

ними зараз дуже легко і просто, тому що якщо вони не 

виконують, то тоді ми звертаємося до суду і притягаємо їх 

до відповідальності, в тому числі фінансове. Зараз є 

парітет, тобто ми, Бог з ними, з цими підрядниками, вони 

зараз підписують зменшення суми договору і ми 

зберігаємо ці гроші, рятуємо життя людей, рятуємо ці 

гроші для нашого міста. Тобто, тут є про що домовлятися, 

предмет розмови є з ними. Вони теж не зацікавлені в тому, 

щоб на них подали до суду і вони потім несли фінансові 

збитки. І для нас ця тяганина буде роками йти. Зараз з 

ними є можливість домовитися. Попередньо, Альберт 

Клименко говорить, що з ними розмовляв - ми вас не 

чіпаємо, ви нас не чіпаєте, ми підписуємо і рятуємо життя 

людей в Конотопі. Ось в чому суть. Які ще є запитання? 
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Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Валентина Павлівна! В який термін повинне це питання 

вирішити, щоб прийняти рішення? Якщо до 24 грудня, це 

не пізно буде? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Буде пізно в тій частині, що не встигнемо придбати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Тоді наступна пропозиція, яка звучала сьогодні: 

1.Ми все чуємо на слово. Була пропозиція в письмовому 

вигляді - Клименко, Кошевецька і начальник юридичного 

сектору готовлять доповідну записку на ім'я Дубовик з 

рекомендаціями, як поступити з цими грошима на основі 

тієї колізії, яка є. І ми на основі цих доповідних записок 

приймемо рішення - переносити гроші чи не переносити. 

Щоб ви, як фахівці, сказали, куди ви дзвонили, що ви 

зробили і так далі. Зробіть це в письмовому вигляді за 

своїми підписами. Це як пропозиція.  

 Обговорення питання (виступали Кошевецька В.П., Сахно 

О.О.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Розмова була з губернатором. Губернатор чітко сказав, що 

всі кошти соцеконома 31.12 о 12 годині ночі піднімаються 

назад. Він це сказав. Губернатор - представник 

центральної влади у нас в області. Там по іншим кодам є 

прийняте рішення, що вони залишаються, а по цьому коду, 

по якому ми отримали ці гроші немає прийнятого рішення 

в даний момент, що ці гроші залишаються... 

Позовний  

Олександр 

Миколайович 

Валентина Павлівна! Без письмової згоди підрядника, 

казначейство нам змінусує? 

 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Ні.  

 Обговорення питання. 

Волошко  

Яна Олегівна 

Щодо прийняття даного рішення. Звичайно дане рішення 

може бути прийнято, але воно не може бути автоматично 

реалізоване. Для того, щоб його реалізувати, потрібно щоб 

була укладена додаткова угода із підрядником на 

зменшення розміру договору. Ця додаткова угода є 

внесенням істотних змін до основного договору. Строк 

розгляду підрядником пропозицій щодо укладення 

істотних змін до договору - 20 днів. Тому він правомірно 

може протягом 20 днів розглядати цю пропозицію, потім 

тільки прийняти рішення і повідомити нас. Тому, у нас 

дуже короткі строки для прийняття рішень. Маю 
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повідомити вам, що саме по собі рішення, звичайно, не 

дозволить перенести ці кошти, в будь-якому випадку, 

якщо не буде додаткової угоди. Щодо підписання 

рішення, то, дійсно, рішення може бути підписане не 

сьогодні чи завтра, а протягом 5 днів головуючий може 

його підписати з моменту його прийняття. Тільки єдине, 

що не має права вето, тому що це право має тільки 

міський голова. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Всі комісії будуть працювати і в понеділок, і в вівторок, і в 

середу до прийняття бюджету 2021. Тому пропоную, поки 

не буде цієї додаткової угоди, казначейство нам гроші не 

перенаправить. Тому, коли на руках буде у замовника від 

підрядника додаткова угода підписана, то в понеділок 

зберемося, бо ми будемо до четверга сюди ходити 

кожного дня, проведемо позачергове засідання і 

проголосуємо. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Я підтримує пропозицію Тамари Михайлівни Паламарчук. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Ми маємо досвід 2019 року, коли у нас набагато більші 

суми, це дорога по Лазаревського, це два парки, але 

пропозиція Сахна О.О. і Паламарчук Т.М. я вважаю 

набагато доцільнішими, тому що ми повинні врахувати чи 

прийдуть ці кошти чи не прийдуть. Також до тієї записки, 

яку ми хочемо бачити від Кошевецької В.П., щоб перелік 

медичних апаратів теж був за підписом головних лікарів, 

довідка про те, що ці всі апарати підпадають під ковідну 

постанову.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запропонував поставити питання за основу, потім 

прийняти рішення, щоб це питання перенести на розгляд 

комісій, а потім це питання розглянути, коли буде 

договір.  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Ми розглядаємо два важливі питання - збереження коштів 

і збереження життя людей шляхом придбання необхідної 

апаратури. Оскільки питання збереження коштів дійсно 

потребує відкладення і вивчення, і точності, то мабуть 

потрібно його відкласти і підтримую депутатів Назаренка, 

Паламарчук і Гланца.  

Але, щодо питання придбання обладнання. На нашій 

комісії з питань ЖКГ начальник управління ЖКГ сказав 

про те, що на рахунках ЖКГ залишились не освоєні 

кошти. Якщо ми зараз говоримо про можливість придбати 



16 

по ковідному рахунку ці апарати, то можливо варто 

сьогодні розглянути і за свої кошти придбати цю 

необхідну апаратуру. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тут треба йти від роботи комісій. Треба, щоб ці рішення 

були точно розглянуті на комісіях, тому що у нас є 

питання, які стосуються не тільки ковіду, а взагалі 

життєзабезпечення і функціонування нашого міського 

господарства. Наприклад, якщо стане зараз водоканал, то 

це катастрофа, чи КП "Теплогарант" - теж катастрофа, чи 

якась яма на перехресті, яку неможливо об'їхати. До цього 

потрібно підходити зважено. Тобто, нагальність нашої 

пропозиції полягає в тому, що ми можемо зараз втратити 

ці кошти і є потреба і необхідність їх туди використати. 

Решта, я вважаю, щоб пропрацювали комісії, проект 

бюджету випрацювали, зважили все і прийняли рішення. 

Зараз нам приймати з гаряча, з опалу такі рішення - не 

правильно. Тут правильність є тільки в тому, щоб ці 5 

мільйонів зберегти для міста в тій чи іншій формі. 

Товариство! Давайте далі будемо розглядати проект змін 

до бюджету і потім я поставлю за основу, проголосуємо 

правки і далі все буде зрозуміло. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Наступними питаннями, які були порушені у саме в цьому 

документі - це другий пункт, тут йде мова по деяким 

відділам. Управління соціального захисту, відділ 

комунального майна, центр соціальної служби і відділ 

архітектури, тут є необхідність в перерозподілі. Якщо на 

фонд зарплати виділені деякі кошти, то трішки не вистачає 

на саму зарплату чи нарахування. Тобто, в середині фонду 

оплати праці йде перерозподіл. Ми минулої сесії по двом 

підрозділам так зробили, але виникло питання ще по цим. 

Тобто, воно не потребує ніяких змін, ніяких перекидок, а 

це робиться в середині тих коштів, які вже передбачені. 

Наступне питання. Це перенесення коштів по тих 

програмах, які ви прийняли раніше. Це про вибори. Тобто, 

ви прийняли зміни до програми, де передбачалося додати 

27,2 тисячі гривень на видатки на проведення повторних 

виборів. І було піднято питання на бюджетній комісії, що 

у виконавчому комітеті не вистачає коштів на тепло. 

Тобто, теж необхідний перерозподіл в середині 

виконавчого комітету. Тут пропонується зменшити кошти 

- 127 тисяч на оплату інших послуг і перенести їх - 100 
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тисяч на теплопостачання і 27 тисяч на програму виборів. 

Це ті питання, які ми вам надали.  

Крім того, виникло питання, ви вже прийняли зміни до 

програми на преміювання спортсменів, там я так розумію, 

що Тамара Михайлівна буде робити поправку. Так? Тому 

я пропоную це прийняти за основу і Тамара Михайлівна 

зробить поправку про внесення змін. Ми ці зміни 

опрацювали, там буде 40 тисяч пропонуватись перенести 

теж з виконкому на іншу статтю.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Дані питання розглядалися всі, за виключенням 

останнього, на профільній комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, 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 

Перша пропозиція. Нехай її озвучить пані Кошевецька. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Після обговорення першого проблемного питання, яке ми 

говорили про внесення змін в соцеконом, хочу додати те, 

що це питання наскільки мною вивчалося додатково, перш 

за все ці залишки коштів невикористані забирає 

казначейство і піднімає на державний бюджет. Тобто, це 

здійснюється згідно статті 57 Бюджетного Кодексу в кінці 

року. Але в 2018 році були внесені зміни до Закону про 

бюджет, це відбулося 3 чи 6 грудня, тобто були внесені 

зміни перенести кошти, залишок на 2019 рік. У 2019 році 

теж такі зміни вносились...  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Валентина Павлівна, озвучте формулювання правки. 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Виключити пункт 1 пояснювальної записки або перенести. 

Як ви вважаєте? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перенести. 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Перенести на... 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На розгляд комісій. 
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Кошевецька  

Валентина Павлівна 

На понеділок, чи на вівторок. Треба сформувати тоді на 

коли перенести. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре, я сформулюю. Пропозиція: пункт 1, там де йде 

мова про перекидання коштів з управління ЖКГ, коштів 

соцеконому, залишити для подальшого вивчення і 

розгляду комісіями, і потім за результатами на розгляд 

ради. Саме таке формулювання, з метою консолідації 

зусиль, хоча наша фракція "Свобода" і я особисто хотіли 

б, щоб це зараз було проголосовано, тому ми утримаємося. 

Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Кошевецькою В.П. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Правка: додати кошти в сумі 40 тисяч гривень із 

комплексної програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік в програму 

виплату винагород спортсменам і тренерам міста Конотоп 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2020 рік. 

Сума 40 тисяч.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку Тамари Паламарчук, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Інші зауваження та пропозиції до бюджету є? Немає. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, 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).  

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Всі питання порядку денного першого пленарного 

засідання другої сесії Конотопської міської ради 8 

скликання розглянуті. 

Є якісь зауваження та пропозиції? Відсутні. 

Тому я оголошую пленарне засідання закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

Головуючий на засіданні      Артем СЕМЕНІХІН 


