
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 2 пленарне засідання 1 сесії Конотопської міської ради, 10.12.2020 
 

 

від 10.12.2020, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

  

Усього депутатів:   38. 

Присутні на сесії:   36 (список додається). 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Шановні депутати! Зараз президія в повному складі на 

трибуні, ми визначилися, що головувати на пленарному 

засіданні буду я. Тому підготуйтеся до роботи, порядки 

денні вам роздані, будемо йти по надрукованому.  

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

В залі присутні 35 депутатів. Пленарне засідання 

оголошую відкритим.  

Виконується Державний Гімн України. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

2 пленарне засідання 1 сесії міської ради 8 скликання 

оголошується відкритим. Продовжуємо роботу.  

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Шановні депутати! Для подальшої роботи сесії нам 

необхідно обрати робочий орган - редакційну комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: Паламарчук Тамара Михайлівна та 

Марченко Юрій Миколайович. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до 

складу редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Паламарчук Т.М., Марченко Ю.М. 
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Гланц  

Віталій Аркадійович 

Прошу депутатів, обраних до складу редакційної комісії 

зайняти свої місця і визначитись по голові редакційної 

комісії. Головою обрано Марченка Юрія Миколайовича. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 1 сесії міської ради 8 скликання 

 

                            10.12.2020 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про затвердження Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних виборів міського голови 

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

2.  Про уповноваження Мещишеної Ганни Миколаївни на здійснення 

реєстраційних дій з реорганізації науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет (код ***********) 

3.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп 

на 2020 рік 

4.  Про внесення змін до міської Програми запобігання соціальному сирітству 

на 2020-2023 роки 

5.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

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

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

територіальної громади на 2020 рік 

7.  Про обрання секретаря міської ради 

8.  Про умови оплати праці секретаря міської ради 

9.  Про делегування повноважень секретарю міської ради 

10.  Про затвердження положення про постійні комісії Конотопської міської 

ради 8 скликання 

11.  Про постійні комісії Конотопської міської ради 8 скликання 

12.  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 

13.  Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 

 Про затвердження Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних виборів міського голови на 

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

 2 

 Про уповноваження Мещишеної Ганни Миколаївни на здійснення 

реєстраційних дій з реорганізації науково-методичної установи Конотопський 

міський методичний кабінет (код *********)   

 3 

 Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік   

 4 
 Про внесення змін до міської Програми запобігання соціальному сирітству на 

2020-2023 роки   

 5 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

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

 6 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік   

 14  Повернення до розгляду питань порядку денного   

 15 

 Виключення з порядку денного питання: "Про обрання секретаря міської 

ради", "Про умови оплати праці секретаря міської ради", "Про делегування 

повноважень секретарю міської ради"   

 16 

 Включення до поряду денного питання "Про головуючого на ІІ-у пленарному 

засіданні першої сесії Конотопської міської ради 8 скликання" та "Про 

надання права підпису"   

 10 
 Про затвердження положення про постійні комісії Конотопської міської ради 

8 скликання   

 11  Про постійні комісії Конотопської міської ради 8 скликання   

 12 
 Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради   

 13 
 Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради   

 18  Про надання права підпису   

 17 
 Про головуючого на ІІ-у пленарному засіданні першої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання   
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0.2.Затвердження порядку денного. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного другого пленарного засідання першої сесії. 

Пропозиції щодо порядку денного, проекти рішень вам 

роздані. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного 
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

2 пленарного засідання 1 сесії міської ради 8 скликання 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про затвердження Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних виборів міського голови 

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

2.  Про уповноваження Мещишеної Ганни Миколаївни на здійснення 

реєстраційних дій з реорганізації науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет (код ***********) 

3.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп 

на 2020 рік 

4.  Про внесення змін до міської Програми запобігання соціальному сирітству 

на 2020-2023 роки 

5.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

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

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

територіальної громади на 2020 рік 

7.  Про обрання секретаря міської ради 

8.  Про умови оплати праці секретаря міської ради 

9.  Про делегування повноважень секретарю міської ради 

10.  Про затвердження положення про постійні комісії Конотопської міської 

ради 8 скликання 

11.  Про постійні комісії Конотопської міської ради 8 скликання 

12.  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 

13.  Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради 
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1.Про затвердження Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних виборів міського голови на 

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

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Левченку Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору 

кадрового забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення планується затвердити Програму 

фінансового і матеріально-технічного забезпечення 

підготовки та проведення повторних виборів міського 

голови на території Конотопської міської територіальної 

громади, які відбудуться в січні відповідно до постанови 

територіальної виборчої комісії. Даною програмою 

визначені видатки для фінансування цих заходів, які 

необхідно здійснити в рамках процесу підготовки та 

проведення повторних виборів міського голови. 

Програмою передбачене фінансування у 2020 році та 2021 

році. Проект рішення вчора був розглянутий на засіданні 

тимчасової президії за участю депутатів міської ради. 

Пропонується до затвердження у редакції, яка вам 

роздана. Зокрема, на 2020 рік заплановано витрати в сумі 

72 995 грн., на 2021 рік - 1 497 143 грн.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Наша фракція підтримує проект рішення про 

фінансування повторних виборів міського голови, але у 

мене є зауваження до виконавчих органів Конотопської 

міської ради, в перчу чергу до фінансового управління. Не 

повинно бути так, щоб кожен депутат сам, самостійно 

рахував скільки ТВК потрібно коштів для здійснення 

виборів. Є юридична процедура, коли є розрахунки, подає 

ТВК, якщо там є помилки, то виконавчий комітет, 

фінансове управління повинні письмово повідомити про 

це ЦВК і я прошу в подальшому використовувати цей 

юридичний механізм. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наша фракція теж підтримує даний проект рішення, але є 

зауваження до Тараса Павловича Омельченка. Кожен 

депутат Конотопської міської ради має повне і виключне 

право здійснювати власні дослідження і розрахунки 

будь-яких документів, які даються нам на подання. Це 

наш обов'язок.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Депутати мають право і це їх обов'язок, але є посадові 

інструкції і повноваження структурних підрозділів 

Конотопської міської ради виконувати це теж.  
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Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення підготовки та проведення повторних 

виборів міського голови на території Конотопської 

міської територіальної громади на 2020-2021 р.р. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про уповноваження Мещишеної Ганни Миколаївни на здійснення 

реєстраційних дій з реорганізації науково-методичної установи Конотопський 

міський методичний кабінет (код *********). 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Ігнатенко Людмилі Іванівні, начальнику управління освіти 

Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Просимо призначити головою комісії з реорганізації 

(перетворення) науково-методичної установи 

Конотопський міський методичний кабінет у Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Мещишену Ганну Миколаївну. 

Уповноважити Мещишену Ганну Миколаївну на  подання 

документів для внесення відповідних змін до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

Просимо підтримати даний проект рішення. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Людмила Іванівна! Я так розумію, що у нас кілька людей 

сидять без зарплати. Так? Скільки це людей? 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Двоє. 

 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Назвіть прізвища. 

 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Худенко Валентина Павлівна і Шкурко Олена Сергіївна. 

 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

З якого часу вони без заробітної плати? 

 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

З моменту звільнення їх. 

 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

З 1 листопада. 

 



7 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Так. 

 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Тобто півтора місяці люди без заробітної плати сидять. 

 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Так. Тільки тому, що не провелися реєстраційні дії. 

 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Людмила Іванівна. Ви, як керівник, як плануєте з ними 

розраховуватися за ці півтора місяці, люди ж працювали, 

на скільки я знаю? 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Ні. Вони не могли працювати, вони були звільнені.  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

На роботу не ходили? 

 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Вони могли приходити, це було їх власне бажання, але не 

впустити їх до приміщення або заборонити їм я не могла. 

Але в методичній установі, міський методичний кабінет 

вони не працювали. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я пропоную не затягувати сесію, але як колишній 

очільник міста я знаю цю проблему. Справа в тому, що 

питання не вирішувалося по цьому методичному кабінету, 

у зв'язку з тим, що колишній її очільник - пані Зеленська, 

не пройшла конкурс і просто відмовилася проводити ці всі 

перереєстраційні дії. Я особисто виносив це питання на 

голосування, але, нажаль, депутати не приходили і не було 

кворуму. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про уповноваження 

Мещишеної Ганни Миколаївни на здійснення 

реєстраційних дій з реорганізації науково-методичної 

установи Конотопський міський методичний кабінет 

(код *********). 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами міста Конотоп на 

2020 рік. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово має Шульга Жанна Олегівна, завідувач сектору 

міської ради з питань охорони здоров'я та праці. 

Шульга 

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався на загальних зборах, 

пропонуємо підтримати проект даного рішення. Ним 
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передбачається внесення змін до фінансової частини 

стосовно відшкодування вартості препаратів інсуліну та 

десмопресину хворим на цукровий та нецукровий діабет. 

Зміни за рахунок перерозподілу коштів з капітальних на 

поточні видатки для прокладання силового кабелю та 

приєднання приймального відділення ЦРЛ до зовнішнього 

електропостачання. Внесення змін за рахунок повернення 

трансферту до бюджету Дубов'язівської ОТГ та за рахунок 

отримання трансферту з бюджету Дубов'язівської ОТГ. 

Пропоную підтримати проект даного рішення. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, 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). 

 

4.Про внесення змін до міської Програми запобігання соціальному сирітству 

на 2020-2023 роки. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово має Дем'яненко Алла Олександрівна, завідувач 

служби міської ради у справах дітей. 

Дем’яненко  

Алла Олександрівна 

Проект рішення було попередньо розглянуто, зауважень 

та пропозицій не надходило, всі зміни, які вносяться в 

програму в межах фінансових ресурсів необхідних для 

реалізації заходів в поточному році. Тому прошу 

підтримати. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

 

9-й пункт - надання адресної допомоги сім'ям з дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах у розмірі до 5 

тисяч гривень. Як саме ця поміч буде здійснюватися - 

грошима чи продуктами харчування? 

Дем’яненко  

Алла Олександрівна 

Ні. Ця матеріальна допомога надається грошима. Вона вже 

протягом поточного року надавалася. Сім'ї з дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, ми 

попередньо розглядаємо заяви батьків з дітьми на комісії з 

питань захисту прав дитини. Розглядаємо питання, 

розглядаємо проблему і вирішуємо стосовно суми коштів, 

яку необхідно надати і звичайно ж спрямування  цих 

коштів. 

Соловей  Потім Ви контролюєте виконання? 
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Сергій Миколайович 

Дем’яненко  

Алла Олександрівна 

Так. Фахівці з соціальної роботи обов'язково контролюють 

цільове використання зазначених грошей. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Яка нагальність прийняття змін до програми саме зараз 

без розгляду в комісіях? 

Дем’яненко  

Алла Олександрівна 

Перш за все у нас є економія по пунктам 5 і 6. Ці кошти 

ми не використали і у зв'язку з тим, що і на сьогоднішній 

день є сім'ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, у нас є змога допомогти ще декільком сім'ям. 

Тому вважаю необхідно прийняти цю програму, бо кошти 

просто пропадуть. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської Програми запобігання соціальному сирітству 

на 2020-2023 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

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

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення обговорювався на загальних зборах 

депутатів, прошу підтримати. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

На що там у нас йде 650 тисяч? 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

У даній програмі не 650, мова йде про 300 тисяч на 

поточний ремонт скверу воїнів-інтернаціоналістів і 100 

тисяч на вуличне освітлення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ми хочемо почути від Вас виключно, які зміни в програмі. 

Тому що ми вчора обговорювали і для тих депутатів хто 

не був присутній, ми домовилися, що це останній раз такі 

зміни і по бюджету, і по програмі стосовно 

житлово-комунального господарства. Прошу Вас 

виключно. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Виключно в програмі мова йде про 100 тисяч на поточний 

ремонт мереж вуличного освітлення, зміни в програмі 

відбуваються і для поточного ремонту скверу 

воїнів-інтернаціоналістів в сумі 300 тисяч. Ці зміни 

вносяться в програму. 
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Коханов  

Максим 

Олександрович 

Ми вчора обговорювали ці питання. По перше, зараз ми 

бачимо трохи не співвідношення - капремонт покрівель на 

658 тисяч. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Ні. Це старе рішення. Відповідно до протоколу 

вчорашнього засідання, там зміни внесені. Це у Вас старе 

рішення. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Далі. Вчора ми обговорювали питання про дитячі 

майданчики. 

 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Це в бюджетному рішенні. 

 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Два майданчики по Лісового і селище Підлипне, тому що 

вони вже встановлені і це заборгованість. Але сьогодні ми 

бачимо, що ви винесли на розгляд і інші майданчики.  

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Це не в програмі, це зміни до бюджету і протокол 

вчорашнього засідання зачитає Валентина Павлівна. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Зараз приймається програма і в програмі об'єкти 

капітального характеру не зазначаються. Тобто в програмі 

немає тих об'єктів, які обговорювали вчора, а у 

бюджетному рішенні я розповім. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 1, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 

2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

територіальної громади на 2020 рік. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Вчора на розширеному засіданні президії було обговорено 

проект рішення і було прийняте таке рішення: 

Перший пункт - це прийняття всіх субсидій та субвенцій, 

які є. 

Другий пункт - це зміни по заявкам розпорядників коштів. 

Лікарня, це ті зміни, які ви щойно прийняли в програмі 

медичного обслуговування. Також зміни по управлінню 

освіти, всі зміни були підтримані. По виконавчому 

комітету - внесення змін щодо виділення коштів по 
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програмі про проведення повторних виборів, які щойно ви 

теж прийняли, тобто змінюється сума - 72995.  

Щодо ваших зауважень, які були при прийнятті рішень, 

саме фінансовим управлінням вивчалися матеріали, які 

подані були комісією. За поданням виконавчого комітету, 

за участю наших спеціалістів, було вивчено питання і було 

зменшено суму, як необґрунтовану. Перш за все це 

заробітна плата 175 тисяч і 28 тисяч на установку кабінок. 

Тобто, фінансове управління приймало участь і за нашою 

участю ця сума зменшена.  

Далі по ЖКГ. Після вчорашнього обговорення 

залишаються суми: по Підлипному, по майданчику - 47 

тисяч, залишається сума 100 тисяч і 293, які ви щойно 

прийняли в програму ЖКГ, залишається майданчик по 

вулиці Лісового, 44 - 22 тисячі і 11 тисяч по вхідних 

дверях по вулиці Депутатська, 10. Тобто, ці суми всі 

залишаються і відповідно вони будуть включені в 

рішення. 

Також на вчорашньому засіданні президії було внесено 2 

пропозиції щодо змін щодо перенесення коштів по освіті - 

37,5 тисяч на придбання меблів в роздягальню ДЮСШ і 

перенесення коштів - 7,2 тисяч, це ті кошти, які йдуть 

співфінансування субвенції по гімназії, по облаштуванню 

харчоблоку.  

Це всі зміни, які вчора були обговорені, прошу 

проголосувати і прийняти. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Валентина Павлівна! По управлінню освіти. У нас є зміни 

до бюджету - капітальний ремонт системи 

блискавкозахисту будівлі Конотопської гімназії в сумі 450 

тисяч гривень. На скільки говорить система прозорро, то 

ще 27 листопада управління освіти оголосило намір про 

укладання договору на суму 325993 грн. Навіщо ми 

пишемо 450 тисяч, коли нам реально потрібно 325? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Напевно Вам пояснить той, хто подавав ці суми, але Ви 

знаєте, що крім робіт ще є технагляд. Я думаю, що ці суми 

також враховані. Тобто, по прозорро йде виконання робіт, 

а ще ж є роботи, які йдуть по капітальному ремонту. Я 

думаю, що це причина в цьому. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Запропонував на наступну сесію сектору з питань 

охорони здоров'я підготувати пропозиції щодо вирішення 

проблеми епідемії Ковід в місті. 

Семеніхін  Підтримав Омельченка Т.П. 
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Артем Юрійович 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Ще будуть пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Для того, щоб вирішити наступні питання, необхідно 

оголосити перерву приблизно на 30 хвилин. 

Хто за те, щоб оголосити перерву на 30 хвилин, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 3, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перерва 30 хвилин. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Оголошується перерва на 30 хвилин. 

 Після перерви: 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

У мене є повідомлення від народного депутата Олександра 

Качури до фракції "Слуга Народу" і до всієї міської ради з 

проханням зробити все, щоб місто не зупиняло свою 

роботу. Ми з вами розглянули низку вкрай важливих 

рішень для життєдіяльності нашого міста, проте їх 

реалізація неможлива, оскільки, нажаль, у нас немає 

голови і ми не обрали секретаря міської ради. Тому, у 

виконавчому комітеті жодна посадова особа не має права 

підпису для підписання необхідних фінансових та інших 

документів. Тому, ми додамо два питання, вони будуть 

останніми, з приводу права підпису та права підпису мені, 

як головуючому на засіданні, підписати ці рішення. Нам 

необхідно повернутися до розгляду порядку денного та 

виключити пункти 7, 8, 9 

 

14.Повернення до розгляду питань порядку денного. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Голосуємо за повернення до порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань 

порядку денного. 
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15.Виключення з порядку денного питання: "Про обрання секретаря міської 

ради", "Про умови оплати праці секретаря міської ради", "Про делегування 

повноважень секретарю міської ради". 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Виключаємо пункти 7, 8, 9 з порядку денного, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключення з порядку денного 

питання: "Про обрання секретаря міської ради", 

"Про умови оплати праці секретаря міської ради", 

"Про делегування повноважень секретарю міської 

ради". 

 

16.Включення до поряду денного питання "Про головуючого на ІІ-у 

пленарному засіданні першої сесії Конотопської міської ради 8 скликання" та 

"Про надання права підпису". 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Голосуємо за включення до порядку денного двох рішень 

- "Про надання права підпису" і "Про головуючого на 

другому пленарному засіданні першої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання". 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до поряду денного питання 

"Про головуючого на ІІ-у пленарному засіданні 

першої сесії Конотопської міської ради 8 скликання" 

та "Про надання права підпису". Включення до 

поряду денного питання "Про головуючого на ІІ-у 

пленарному засіданні першої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання" та "Про надання права 

підпису". 

 

10.Про затвердження положення про постійні комісії Конотопської міської 

ради 8 скликання. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Левченку Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору 

кадрового забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

положення про постійні комісії Конотопської міської ради 

8 скликання. Наявність такого положення передбачено 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

та регламентом Конотопської міської ради, який ще 

діючий. Даним положенням пропонується затвердити 

відповідно функції постійних комісій, які будуть 
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працювати у міській раді 8 скликання. Положення 

розроблено на основі попереднього положення, яке було в 

раді 7 скликання, воно вчора розглядалося на зборах 

депутатів, зауважень не було, прошу підтримати. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

положення про постійні комісії Конотопської міської 

ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про постійні комісії Конотопської міської ради 8 скликання. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Левченку Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору 

кадрового забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується утворити 6 

постійних комісій Конотопської міської ради 8 скликання 

та затвердити у складі згідно з додатком.  

Соловей  

Сергій Миколайович 

Запропонував виключити Поліщук Оксану Анатоліївну зі 

складу комісії з питань освіти, культури, духовності, сім'ї 

та молоді, фізичної культури та спорту, засобів масової 

інформації, соціального захисту населення, праці, охорони 

здоров'я, материнства і дитинства та затвердити її 

головою комісії 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. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про постійні комісії 

Конотопської міської ради 8 скликання. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Хто за пропозицію Солов'я С.М., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена депутатом 

Соловей С.М. 
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Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про постійні комісії 

Конотопської міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Левченку Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору 

кадрового забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

На сьогодні кількісний склад виконавчого комітету 

налічує 17 осіб. Даним проектом рішення пропонується 

скоротити до 11.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У нас є пропозиція, щоб на своєму місці залишилася 

Іноземцева Тетяна Григорівна. Тому я хочу, щоб ми 

врахували це і тому одна цифра по кількісному складу 

змінюється. Тобто, не до 11, а до 12. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Це не впливає на кількість. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Я знімаю свою пропозицію. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

кількісного складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Левченку Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору 

кадрового забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується внести зміни до 

персонального складу виконавчого комітету, який діє на 

сьогодні, а саме:  

1.Припинити повноваження заступника міського голови з 



16 

питань діяльності виконавчих органів ради Іноземцевої 

Тетяни Григорівни, у зв'язку з переведенням на іншу 

посаду та вивести зі складу виконавчого комітету згідно 

поданої заяви. 

2.Вивести зі складу виконавчого комітету Сердюк Олену 

Борисівну згідно поданої заяви.  

Прошу виключити пункт 3 так як затвердити старосту 

можна тільки за пропозицією міського голови або хоча б 

особи, яка виконує його повноваження. Тому даний пункт, 

у зв'язку з необранням секретаря міської ради, який міг би 

пропонувати цей пункт, також прошу виключити з даного 

проекту рішення. 

Пункт 3: "Затвердити на період до затвердження нового 

складу виконавчого комітету за пропозицією міського 

голови старостою Підлипненського старостинського 

округу та членом виконавчого комітету Матвієнка 

Володимира Миколайовича".  

Матвієнко Володимир Миколайович виконував обов'язки 

старости Підлипненського старостинського округу. Згідно 

з діючим законодавством в день проведення сесії його 

повноваження закінчуються і він не може виконувати 

обов'язки старости і бути членом виконавчого комітету. 

Затвердити знову його на цій посаді, відповідно до 

законодавства, можливо тільки за пропозицією міського 

голови або особи яка б виконувала його обов'язки. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Тобто, за рішенням ради надати йому надалі до обрання 

міського голови...  

Левченко  

Андрій Миколайович 

Це не відповідатиме чинному законодавству, на мою 

думку. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Я думаю, що Левченко Андрій Миколайович, як посадова 

особа виразив свою особисту думку щодо трактування 

окремих статей Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", але я думаю, що є і інше 

трактування, тому це вирішує рада. Я думаю, що потрібно 

пункт 3 залишити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Основним принципом демократії є те, що повинен бути 

баланс влади. На превеликий жаль депутатський корпус не 

може зараз консолідуватися коло однієї особи, яка має 

потенціал, щоб очолити місто на 2-3 місяці. Мені особисто 

і нашій фракції "Свобода", дуже боляче за цим 

спостерігати. Виходячи з цього, ми розуміємо, що місто 

все одно повинно отримати можливість жити і без підпису 
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не обійтися, і без скорочення членів виконавчого комітету 

теж не обійтися. Ми хочемо закликати весь депутатський 

корпус якомога швидше, я не кажу прямо зараз, але 

якнайшвидше знайти консенсус, об'єднатися і прийняти 

рішення для того, щоб ми обрали секретаря, обрали членів 

виконкому, обрали заступників. Але, виходячи з того, що 

маємо те, що маємо, ми будемо голосувати. 

 Обговорення питання (виступали Левченко А.М., Гланц 

В.А., Омельченко Т.П., Семеніхін А.Ю.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У мене є правка - виключити пункт 1 з проекту рішення.  

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

персонального складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував прийняти даний проект рішення в цілому 

без змін. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Голосуємо за правку Семеніхіна А.Ю. - виключити пункт 

1. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 9, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Виключити пункт 

1. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

пунктами, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

персонального складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про надання права підпису. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Це тимчасове право підпису до обрання міського голови. 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Є. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання права 

підпису. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перша поправка - додати третій пункт і уповноважити 

разом Іноземцеву Тетяну Григорівну на ті самі функції і 
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 повноваження.  

Друге. Надати тимчасово до обрання міського голови, 

викласти пункт 1 саме в такій редакції: "Надати тимчасово 

до обрання нового міського голови право першого підпису 

документів виконавчого комітету Конотопської міської 

ради щодо фінансово-господарських документів, 

розпоряджень з кадрових питань та з основної діяльності, 

службової кореспонденції керуючому справами 

виконкому", це та пропозиція, що мені надали, а я 

пропоную додати туди прізвище Іноземцева Тетяна 

Григорівна і надати їй повноваження заступника. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Вона ж буде начальником загального відділу, вона ж не 

заступник, попереднім рішенням припинили 

повноваження заступника.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також поправка в тому, щоб додати "та міської ради". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Правка, яку ми обговорювали 10 хвилин тому, що 

стосується надати  тимчасово, до обрання міського 

голови, право першого підпису документів виконавчого 

комітету Конотопської міської ради та Конотопської 

міської ради, крім рішень міської ради. Я прошу окремо 

проголосувати за цю правку. 

 Обговорення питання. Депутати запропонували 

оголосити перерву на 5 хвилин для вирішення питання у 

фракціях і проведення консультацій. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Ставлю на голосування перерву на 5 хвилин. Хто за, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 6, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Гланц В.А.: Перерва 5 хвилин. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Ставлю на голосування правки.  

Перша правка була Семеніхіна Артема Юрійовича. 

Сформулюйте її ще раз. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перше - додати слова "та міської ради".  

Друге - додати третій пункт "Призначити Іноземцеву 

Тетяну Григорівну заступником міського голови з 

наданням права підпису".  

Левченко  

Андрій Миколайович 

Буде два перших підписів? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Тимчасово до обрання міського голови. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Ставлю на голосуванням правку Семеніхіна Артема 

Юрійовича, прошу голосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 11, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена  Семеніхіним А.Ю. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Наступна правка Омельченка Тараса Павловича, яка 

обговорювалася з усіма головами фракцій. Прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Омельченком Т.П. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 1, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання права 

підпису. 

(Прийняте рішення додається). 
 

17.Про головуючого на ІІ-у пленарному засіданні першої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Наступне питання про головуючого. Для того, щоб всі 

рішення можна було підписати. Голосуємо в цілому за 

дане питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 1, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про головуючого на ІІ-у 

пленарному засіданні першої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 
 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Всі питання порядку денного вичерпані. Давайте 

порадимося президією, що ми далі робимо.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зараз хочу зробити заяву від фракції ВО "Свобода", яка 

отримала найбільшу підтримку від громади Конотопа, а 

також від себе, як від людини, яка набрала більше 6 тисяч 

голосів виборців. Основний принцип демократії - це 

баланс влади. Балансу у владі ми сьогодні не побачили, на 

превеликий жаль. Я хочу сказати, що наша фракція зараз і 

в подальшому буде робити все для того, щоб всі рішення, 

які необхідні для підтримки і розвитку нашої громади    

ми будемо голосувати, за бюджет ми будемо голосувати 

тільки зі своїми поправками і пропозиціями, які ми будемо  

отримувати від наших виборців, від мешканців нашої 

громади. Хочу офіційно заявити, що наша політична сила 

буде приймати активну і відчайдушну участь і боротьбу у 

виборах міського голови. Конотоп був українським і він 

залишиться таким і ніхто ніякого реваншу не отримає. 

Слава Україні! 
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Гланц  

Віталій Аркадійович 

Всі питання вичерпані. Сесія Конотопської міської ради 

оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Головуючий на засіданні      Віталій  ГЛАНЦ   

 


