
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 2 пленарне засідання 2 сесії Конотопської міської ради 

 

 

від 24.12.2020, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

  

Усього депутатів: 38. 

Присутні на сесії: 37 (список додається). 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. Прошу 

провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Згідно з реєстрацією із 38 депутатів на сесії присутні 35 

депутатів. 2-ге пленарне засідання 2 сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання оголошується відкритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

На сесії присутні: заступники міського голови, керівники 

управлінь та відділів міської ради, засоби масової 

інформації та представники громадськості, а також два 

депутати Сумської обласної ради - Кирій Олександр 

Вікторович та Сизон Тетяна Анатоліївна. 

Хвилина мовчання за депутатом Конотопської міської ради 7 скликання 

Поляковим Анатолієм Миколайовичем. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановні депутати! У нас на першому пленарному 

засіданні була обрана редакційна комісія у складі двох 

депутатів - Рошкован Олександр Георгійович і Терещенко 

Яна Вікторівна. Прошу членів редакційної комісії зайняти 

свої місця. 

Шановні депутати! Перед визначенням порядку денного у 

мене є оголошення! Згідно заяви відповідно до статті 27 
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Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" є 

заява про створення депутатської фракції "Європейська 

солідарність" в Конотопській міській раді в кількості 4-х 

депутатів. Голова фракції - Омельченко Тарас Павлович, 

заступник голови фракції - Рошкован Андрій Георгійович. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

До міської ради надійшло повідомлення про сформування 

депутатської фракції "СЛУГА НАРОДУ" у кількості 6 

депутатів Конотопської міської ради 8 скликання. 

Головою фракції обрано Гланца Віталія Аркадійовича. 

Також надійшло повідомлення про сформування 

депутатської фракції "ЗА МАЙБУТНЄ" у кількості 5 

депутатів Конотопської міської ради 8 скликання. 

Головою фракції обрано Беспалу Ольгу Віталіївну. 

Також надійшло повідомлення про сформування 

депутатської фракції "ВО "Батьківщина" у кількості 4 

депутатів Конотопської міської ради 8 скликання. 

Головою фракції обрано Солов'я Сергія Миколайовича. 

Є ще пропозиції про створення депутатської фракції? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ми також хочемо оголосити про те, що в Конотопській 

міській раді створена фракція Всеукраїнське об'єднання 

"Свобода". Документи ми сьогодні додамо. Голова фракції 

я. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я, як головуючий, згідно статті 27 Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад" оголошую про створення в 

Конотопській міській раді 8 скликання депутатської 

фракції Всеукраїнського об'єднання "Свобода", голова 

фракції Семеніхін Артем Юрійович. 

Є ще питання, пропозиції по фракції? Зараз немає. 

Переходимо до формування порядку денного. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 2 сесії міської ради 8 скликання 

 

      24 грудня 2020 року 

№ Назва рішення 

1.  Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 
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2.  Про затвердження посвідчення та положення про помічника-консультанта 

депутата Конотопської міської ради 8 скликання 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

3.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

4.  Про умови оплати праці керуючого справами виконкому 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

5.  Про умови оплати праці старости Підлипненського округу Конотопської 

міської ради 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

6.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

9.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

10.  Про внесення змін до рішень виконкому, скасування  рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок» 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

11.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 
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12.  Про продаж у власність земельної ділянки 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

13.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

14.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

15.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

16.  Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель 

на 2021 рік 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

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

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 07 вересня 2020 року (41 сесія 

7 скликання) «Про затвердження Положення про Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської 

області» 

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

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

19.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки 

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

міської ради 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

20.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення на 

2021-2025 роки 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

21.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 
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Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

22.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

23.  Про  затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2021 року» 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

24.  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 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

25.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів на 2021 рік 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської 

міської ради 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

26.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2021 рік 

 Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

27.  Про затвердження Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та 

молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2021 році» 

 Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

28.  Про затвердження комплексної програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2021 рік 

 Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

29.  Про затвердження комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році» 

 Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 
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30.  Про затвердження Комплексної програми «Правопорядок на 2021-2025 роки» 

 Мусієнко С.В., начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

31.  Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік 

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

праці 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

32.  Про затвердження Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

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

споживачів відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності 

Рошкован А.Г., голова профільної постійної комісії міської ради 

33.  Про затвердження Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 Клименко А.Д.., начальник управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

Марченко Ю.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

34.  Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Конотопської міської 

територіальної громади на період до 2025 року 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Ігнатенко Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

35.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки (7 скликання 26 

сесія) 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Рошкован А.Г., голова профільної постійної комісії міської ради 

36.  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) (в частині 

Програми на 2021 рік) 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Ігнатенко Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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37.  Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу в Конотопській міській територіальній громаді 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Ігнатенко Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

38.  Про  затвердження  звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Ігнатенко Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

39.  Про бюджет Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Ігнатенко Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

40.  Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Конотопської міської ради 

 Марищенко Т.О., начальник центру надання адміністративних послуг 

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

41.  Про затвердження складу присяжних 

 Волошко Я.О., завідувач сектору юридичної роботи міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

42.  Про затвердження Положення про відділ організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

43.  Про внесення змін до рішення міської ради від 13 червня 2019 року «Про 

затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського 

округу Конотопської міської ради» 

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

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

44.  Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності 

міської ради 

 Радченко А.П., начальник  відділу бухгалтерського обліку та звітності 

міської ради 

Поліщук О.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

45.  Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської 
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міської ради 

Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

46.  Про затвердження Положення про фінансове управління Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

Ігнатенко Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

47.  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 

 Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Ігнатенко Л.І., г  олова профільної постійної комісії міської ради 

48.  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради  

49.  Про Семеніхіна А.Ю. 

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

міської ради 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 
 Про головуючого на другому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

 3 
 Про затвердження посвідчення та положення про помічника-консультанта 

депутата Конотопської міської ради 8 скликання   

 4  Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року   

 5  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 6 
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 7 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 8 
 Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 9 
 Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок   

 10  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

 11  Про продаж у власність земельної ділянки   

 13 
 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги   

 14  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 
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документації   

 15 
 Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2021 рік   

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

 17 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 07 вересня 2020 року 

(41 сесія 7 скликання) «Про затвердження Положення про Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради 

Сумської області   

 18 
 Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки   

 19 
 Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2021-2025 роки   

 20 

 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. 

   

 21 
 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 22 
 Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки   

 23 
 Про затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року   

 24 

 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   

 25 
 Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів на 2021 рік   

 26  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2021 рік   

 27 

 Про затвердження Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з 

дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 

2021 році   

 28 
 Про затвердження комплексної програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2021 рік   

 29 

 Про затвердження комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році   

 30 
 Про затвердження Комплексної програми «Правопорядок на 2021-2025 

роки   

 31  Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 
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населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я м.Конотоп на 2021 рік   

 32 
 Про затвердження Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки   

 33 

 Про затвердження Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки   

 35 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про 

затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки (7 

скликання 26 сесія)   

 37 
 Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу в Конотопській міській територіальній громаді   

 38 
 Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року   

 50 
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік   

 39  Про бюджет Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік   

 36 

 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) (в 

частині Програми на 2021 рік)   

 40 
 Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Конотопської міської ради   

 42  Про надання права підпису довіреностей для здійснення представництва   

 43 
 Про затвердження Положення про відділ організаційної та кадрової роботи 

міської ради   

 44 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 13 червня 2019 року «Про 

затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського 

округу Конотопської міської ради   

 45 
 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради   

 46 
 Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

 47 
 Про затвердження Положення про фінансове управління Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

 49 
 Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради   

 2  Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання   
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0.1.Затвердження порядку денного. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Є пропозиція включити до порядку денного питання: 

-"Про головуючого на другому пленарному засіданні 

другої сесії Конотопської міської ради 8 скликання"; 

-"Про надання права підпису довіреностей для здійснення 

представництва"; 

-"Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік". 

Давайте проголосуємо порядок денний за основу, а потім 

вже будемо включати та виключати питання. 

Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Затвердження порядку 

денного. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Пропоную наступні зміни: 

Включити до порядку денного питання: 

-"Про головуючого на другому пленарному засіданні 

другої сесії Конотопської міської ради 8 скликання"; 

-"Про надання права підпису довіреностей для здійснення 

представництва"; 

-"Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік". 

Хто за ці пропозиції, прошу голосувати. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

Запропонувала включити до порядку денного проект 

рішення "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.". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Тобто, пропозиція внести 4 питання до порядку денного.  

Є ще пропозиції щодо включення? Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиції до порядку денного 

оголошені головуючим. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Також необхідно виключити питання, які були вже 

проголосовані на першому пленарному засіданні другої 

сесії, а саме: 

-"Про умови оплати праці керуючого справами 

виконкому"; 

-"Про умови оплати праці старости Підлипненського 
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округу Конотопської міської ради"; 

-"Про Семеніхіна А.Ю.". 

Є у нас ще пропозиції профільних комісій.  

Включаємо ще пропозицію земельної комісії - виключити 

13-те рішення "Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки". 

Пропозиція бюджетної комісії виключити питання "Про 

затвердження Програми інвестиційного розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період до 

2025 року" та "Про затвердження Положення про 

управління економіки Конотопської міської ради Сумської 

області в новій редакції". 

Прошу голосувати за виключення 6 питань. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Була пропозиція нашої комісії виключити 41-ше рішення 

"Про затвердження складу присяжних". 

 Обговорення питання щодо виключення 41-го питання 

(виступали Омельченко Т.П., Волошко Я.О.). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування питання щодо виключення 7-ми 

проектів рішень, які були озвучені, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиції щодо виключення питань з 

порядку денного оголошені головуючим. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Наступною була пропозиція і головуючого і бюджетної 

комісії, щоб проект рішення про програму соцеконом 

розвитку перенести після прийняття рішення про бюджет 

Конотопської міської територіальної громади. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція оголошена головуючим 

щодо порядку розгляду питань. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Оскільки питання затвердження регламенту Конотопської 

міської ради викликало бурхливе і дискусійне 

обговорення на загальних зборах, пропоную його 

перенести і поставити останнім, щоб мати можливість 

прийняти життєво важливі для міста питання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування пропозицію Ольги Віталіївни 

Беспалої, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена Беспалою О.В. 

Клименко  

Іван Григорович 

Запропонував виключити з порядку денного 11-те 

питання "Про надання дозволу на викуп у власність 
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земельної ділянки". 

Обговорення питання (виступали Клименко І.Г., 

Омельченко Т.П., Дмитренко О.І.). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Клименка 

І.Г., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 16, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ -  Пропозиція озвучена Клименком 

І.Г. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Є ще пропозиції щодо формування порядку денного? 

Немає. 

Ставлю на голосування питання затвердження порядку 

денного в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Запис 

на виступ і для запитань проводиться за допомогою 

системи електронного голосування "Віче" або усного 

звернення депутата до головуючого шляхом підняття рук. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

2 пленарного засідання 2 сесії міської ради  

8 скликання 

 

                              24.12.2020 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  
 Про головуючого на другому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

2.  
 Про затвердження посвідчення та положення про помічника-консультанта 

депутата Конотопської міської ради 8 скликання   

3.   Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року   

4.   Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

5.  
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

6.  
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

7.  
 Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   
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8.  
 Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок»   

9.   Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

10.   Про продаж у власність земельної ділянки   

11.  
 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги   

12.  
 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації   

13.  
 Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2021 рік   

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

15.  

 Про внесення змін до рішення міської ради від 07 вересня 2020 року 

(41 сесія 7 скликання) «Про затвердження Положення про Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради 

Сумської області   

16.  
 Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки   

17.  
 Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2021-2025 роки   

18.  

 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.   

19.  
 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

20.  
 Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки   

21.  
 Про затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року   

22.  

 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   

23.  
 Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів на 2021 рік   

24.   Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2021 рік   

25.  

 Про затвердження Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з 

дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 

2021 році   

26.  
 Про затвердження комплексної програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2021 рік   
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27.  

 Про затвердження комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році   

28.  
 Про затвердження Комплексної програми «Правопорядок на 2021-2025 

роки   

29.  

 Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я м.Конотоп на 2021 рік   

30.  
 Про затвердження Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки   

31.  

 Про затвердження Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки   

32.  

 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про 

затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки (7 

скликання 26 сесія)   

33.  
 Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу в Конотопській міській територіальній громаді   

34.  
 Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року   

35.  
 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік   

36.   Про бюджет Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік   

37.  

 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) (в 

частині Програми на 2021 рік)   

38.  
 Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Конотопської міської ради   

39.   Про надання права підпису довіреностей для здійснення представництва   

40.  
 Про затвердження Положення про відділ організаційної та кадрової роботи 

міської ради   

41.  

 Про внесення змін до рішення міської ради від 13 червня 2019 року «Про 

затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського 

округу Конотопської міської ради   

42.  
 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради   

43.  
 Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

44.   Про затвердження Положення про фінансове управління Конотопської 
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міської ради Сумської області в новій редакції   

45.  
 Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради   

46.   Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання   
 

1.Про головуючого на другому пленарному засіданні другої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

За попередньою інформацією, тимчасовою президією 

черговість головування на другому пленарному засіданні 

другої сесії міської ради визначено за депутатом міської 

ради 8 скликання Омельченком Тарасом Павловичем. 

Проект рішення вам розданий, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я заявляю про конфлікт інтересів при розгляді питання 

про головуючого на 2 пленарному засідання 2 сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання, але буду брати, 

згідно Закону, участь у голосуванні.  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Комісія розглянула, підтримуємо. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про головуючого на 

другому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про затвердження посвідчення та положення про помічника-консультанта 

депутата Конотопської міської ради 8 скликання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався в постійних та профільних 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати. 

Омельченко  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Тарас Павлович профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

посвідчення та положення про 

помічника-консультанта депутата Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався в постійних та профільних 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Зауважень до плану роботи міської ради на І півріччя не 

було, тому просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

На засіданнях профільних депутатських комісіях було 

дуже багато запитань до трамвайного управління. Будемо 

приймати програму підтримки трамвайного управління, 

тому пропоную в план роботи ради, десь на березень, 

внести питання звітування керівника перед депутатським 

корпусом про роботу підприємства, тому що на багато 

питань відповідей не надано під час роботи комісій. 

Пропоную на 25.03.2021. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я пропоную дати можливість завершити роботу у 

кварталі, щоб можна було підвести підсумок квартальної 

роботи. І тоді у квітні місяці, хоч 5 квітня, хоч 25 квітня, 

немає різниці коли це буде, але щоб квартал було 

завершено, щоб він міг надати повноцінний звіт. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Програма підтримки трамвайного управління діюча зараз? 
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Яременко  

Наталія Анатоліївна 

До 2020 року вона діюча.  

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Там в програмі звітування передбачено? 

 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Передбачено. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Коли? 

 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

До 20 лютого, якщо я не помиляюся, є Людмила 

Анатоліївна, нехай вона поправить. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

До 20 лютого. Пропозиція депутата Омельченка буде 

прозвітувати управлінню економіки спільно з 

керівництвом трамвайного управління до 20 лютого 2021 

року, як записано в програмі. 

Мусієнко  

Ігор Олександрович 

Хочу підтримати Семеніхіна Артема Юрійовича і трохи 

пояснити. Вчора, ми були профільною комісією в 

трамвайному управлінні і там були обговорені питання 

звітності. Тобто, прийняття якогось рішення і винесення 

на сесію питання після того, як буде звітний період. Ще 

хотів би уточнити, що у них є програма, яка на розгляді 

антимонопольного комітету і ми чекаємо коли прийде до 

нас їх відповідь. Потім ми вже зможемо робити якісь 

висновки. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Зняла свою пропозицію і підтримала пропозицію 

Омельченка Т.П. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Я звертаю увагу, що звітування про хід виконання 

програми передбачено на засіданні профільної комісії, а не 

на засіданні ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Пропозиція депутата Омельченка - прозвітувати не тільки 

на засіданні профільної комісії, а і на засіданні ради.  

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Комісія збиралася з цього питання, розглядала програму, 

було проведено два засідання, одне із них було виїзне, як 

сказав депутат Мусієнко, член комісії. Два рази 

запрошувався керівник трамвайного управління. Вчора 

було досягнуто порозуміння у рішенні питань, питання 

болюче, дійсно, є ще одна програма, яка знаходиться на 

розгляді антимонопольного комітету, але, як нам 

повідомили в управлінні економіки, можливо чекати 

рішення антимонопольного комітету до червня місяця. Це 

більш сучасна, більш розвинута програма. Комісією було 

прийнято рішення, так як трамвайне управління та 
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трамвай, взагалі, є дуже важливим видом транспорту для 

нашого міста, дуже затратне таке питання, було прийнято 

рішення, що не дуже ефективно використовуються кошти, 

які виділяє Конотопська міська рада для підтримки 

трамвайного управління. Комісія вирішила звернутися до 

керівництва трамвайного управління з протокольним 

дорученням - додатково надати на розгляд комісії 

фінансовий звіт підприємства за 2020 рік, інформацію про 

проведення у 2020 році поточних ремонтів за кошти 

підприємства, надати програму розвитку підприємства на 

2021 рік з розрахунками, розробити і надати комісії 

пропозиції щодо оптимізації штатної структури 

підприємства, надати пояснення щодо організаційної 

діяльності введення до штату підприємства посад 

заступника директора та головного ревізора. Термін 

виконання - лютий 2021 року після звітного періоду. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Зараз ми обговорюємо питання включення звіту до плану 

роботи ради.  

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Зрозуміло. Тому підтримую пропозицію головуючого 

заслухати звіт керівника у лютому місяці. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Висловився проти того, щоб економіка міста,  

комунальна сфера перетворилася на арену політичних 

розбірок, проти травлі членів його команди. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Я пропоную, у зв'язку з тим, що 2020 рік вже уходить, що 

звіт за рік буде в кінці січня місяця, надати проект звіту 

керівника трамвайного управління за результатами 

першого кварталу, тобто в квітні місяці. Щоб за перший 

квартал управління економіки, в першу чергу, змогло 

розібратися зі станом в трамвайному управлінні і надати 

депутатам якусь пояснювальну записку, в першу чергу. А 

чи в лютому, чи в березні, повірте мені, не буде ще ніяких 

результатів. Тобто, заслухати керівника трамвайного 

управління в квітні місяці за результатами першого 

кварталу. 2020 рік вже пройшов, ми нічого там вже не 

можемо змінити, але ми можемо допомогти керівнику 

трамвайного управління скласти якісь плани на 2021 рік, 

допомогти йому розібратися чому у нього такий стан в 

його підприємстві.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Це боляче питання, але б якщо ми в трамвайне управління 

не  вкладували кошти по 20 мільйонів на рік, то це б 

питання ніхто не задавав. Якщо б він був на 
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самоокупності, то тут б ніякої політики не було б. А так, 

рік пройшов, нехай доповість, що він зробив. Чітко 

прописано в програмі до 15 лютого, значить нехай 

відповідає до 15 лютого.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Це два різні питання. Хід виконання програми і звіт 

керівника. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що це є політичною травлею, оскільки деяких 

депутатів більш за все цікавить дві посади - заступник 

директора, так як він є повноважною особою Семеніхіна 

А.Ю. в ТВК і головний ревізор, так як він є депутатом 

районної ради від ВО "Свобода". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ми розглядаємо план роботи ради. Це повноваження і 

обов'язок ради, щоб перед ними звітували, в тому числі і 

комунальні підприємства і структурні підрозділи. Прошу 

поставити на голосування пропозицію депутата 

Семеніхіна А.Ю. заслухати звіт директора трамвайного 

управління в квітні 2021 року на черговій сесії, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 4, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена Семеніхіним 

А.Ю. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Правка депутата Омельченка Т.П. щодо звітування 

управління економіки і керівництва трамвайного 

управління відповідно до програми, яка у нас діюча і 

прийнята в лютому, до 20 лютого 2021 року на сесії 

міської ради, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 11, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Омельченком 

Т.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Правка Губенко Наталії Сергіївни. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Я пропоную на сесії міської ради прозвітувати керівнику 

трамвайного управління за виконання програми першого 

кварталу 2021 року, за те, що він планує зробити в 2021 

році і до цього додати пояснювальну записку управління 

економіки, яка повинна проаналізувати і 2020 рік і перший 

квартал 2021 року, і підтвердити свої пропозиції, які вони 

надали в програмі на 2021 рік.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування правку Губенко Н.С., прошу 

підтримати і ми в квітні місяці заслухаємо і управління 

економіки, і керівництво трамвайного управління, прошу 
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голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Губенко Н.С. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Надав правку, щоб заслухати звіт керівництва 

трамвайного управління за 2020 рік до кінця лютого 2021 

року. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Марченка 

Ю.М., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 11, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Марченком Ю.М. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Прошу голосувати за план роботи в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про план роботи міської 

ради на І півріччя 2021 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних та спільних депутатських зборів. За 

результатами розгляду запропоновано в пункті 1.1.12 

слово "у власність" замінити на слово "в оренду", а також 

виключити пункт 5.  

Просимо підтримати даний проект рішення і винести його 

на голосування разом із правками. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданнях профільних 

депутатських зборів, пропонуємо винести на голосування 

та підтримати з урахуванням внесення змін до пункту 

1.1.12 та виключити пункт 5. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Які тут питання виключаються? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

В пункті 1.1.12 слово "у власність" замінюється на слово 

"в оренду". Це стосується питання щодо передачі 

земельної ділянки під гаражем по вулиці Лазаревського. 

Заявник просить надати його у власність, але за рішенням 
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комісії запропоновано надати дозвіл на розробку 

документації не у власність, а в оренду. А також 

запропоновано виключити пункт 5, він останній на 

сторінці 66, а саме щодо надання дозволу Нікіфорову 

Юрію Миколайовичу на розробку проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення із земель для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі на землі 

для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури. Дана категорія земель має на увазі 

обслуговування складів, баз і госпдіяльності. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування цей проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Прошу голосувати за правку профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки профільної комісії, озвучені 

Дмитренко О.І. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних та спільних депутатських зборів. За 

результатами розгляду, пропозицій і зауважень не 

надійшло, просимо даний проект підтримати та винести 

його на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 
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Михайло Васильович 

 

комісії, зауважень не має, пропонуємо винести на 

голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

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 затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення затверджується виготовлена 

документація громадянам міста та передається у власність 

або в користування.  Даний проект рішення був 

розглянутий на засіданнях профільних та спільних 

депутатських зборів. За результатами розгляду земельною 

комісією запропоновано виключити пункт 14, який 

стосується передачі у власність земельної ділянки по 

вулиці Лазаревського, 25а для обслуговування 

індивідуального гаражу Зудіну Олександру Валерійовичу. 

Просимо підтримати даний проект. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, пропонуємо підтримати та винести на голосування 

із виключенням пункту 14.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Є правка профільної комісії - виключити пункт 14.  
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Виключити пункт 14, а саме: "Керуючись заявою Зудіна 

Олександра Валерійовича передати йому у власність 

земельну ділянку по вул.Лазаревського,25а для 

обслуговування індивідуального гаража. Кадастровий 

номер земельної ділянки…". Взагалі даний гараж 

існуючий, він його придбав у власність. При придбанні 

об'єкта нерухомого майна по статті 120 земля автоматично 

переходить. Раніше, дана земельна ділянка, у минулого 

користувача знаходилася в оренді. Але кожний 

громадянин по Закону має право, якщо він не скористався 

своїм правом власності під індивідуальним гаражем, має 

право на отримання ділянки у власність. Чим даний 

заявник і скористувався. Але ж земельна комісія, у зв'язку 

з тим, що даний гараж розташований саме в центрі міста, 

запропонувала виключити даний пункт і запропонувати 

заявнику надати дану земельну ділянку в оренду. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування правку земельної комісії 

виключити пункт 14, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка земельної комісії. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Скажіть будь ласка. Якщо ми одному не передаємо у 

власність, а на правах оренди, то 15 і 16 пункти вони дуже 

похожі. Чому і їм не надаємо в оренду? У мене пропозиція 

- надавати всім в оренду з 14 по 17 пункти. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що згідно законодавства громадяни мають 

право подавати заяви про надання ділянок у власність. І на 

власність має право кожен, якщо він цим правом не 

скористався. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Ми ж не можемо одним давати, а другим не давати. 

Повинні бути якісь підстави. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Підстави у комісії були ті, що земельні ділянки під 

гаражами в центрі міста надавати виключно в оренду, у 

власність такі ділянки не передавати. Тому і в рішенні про 

дозволи змінили слово "власність" на слово "оренду" і тут 

подібна ситуація, у зв'язку з тим, що це гаражі в 

центральній частині міста. Закон дає право громадянам 

надавати і у власність, і в оренду.  

Соловей  

Сергій Миколайович 

В 15-му пункті в автогаражному кооперативі тут 

зрозуміло. 16-й пункт це теж гаражний кооператив? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Ні. Це вулиця Бориса Олійника, 93. 
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Соловей  

Сергій Миколайович 

Давайте будемо якось однаково до всіх. Якщо це гаражний 

кооператив, то надаємо у власність. Якщо ні, то оренда. Це 

моя пропозиція. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Пропозиція депутата Солов'я щодо виключення пункту 16. 

Так? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Пропозиція зрозуміла. В подальшому враховувати те, що 

або всім в оренду, або всім у власність. Притримуватися 

якоїсь єдиної політики.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Сергій Миколайович, озвучте Вашу пропозицію 

остаточно. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

В подальшому прийміть до уваги мою пропозицію. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Зараз ми виключаємо? 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Ні. Можете не виключати. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Пропозиція знімається, але у нас в протоколі буде 

пропозиція депутата Солов'я щодо визначатися в 

подальшому однаково до всіх. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Так. Щоб до всіх було однакове ставлення. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

В минулій каденції ми піднімали питання які ділянки 

приватизувати, а які не приватизувати. Може давайте 

розробимо і закріпимо положення, що в центральній 

частині ми продавати взагалі нічого ніколи не будемо, хай 

буде воно в оренді. Така моя пропозиція. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Давайте визначимося так. Надаємо протокольне 

доручення сесії ради відділу земельних ресурсів 

визначитися, чи це положення буде, як це ми можемо 

юридично правильно потім прийняти рішення чи не 

прийняти. 

Я ставлю цей проект рішення на голосування  в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 
(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 
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Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення продовжуємо термін дії вже 

існуючих договорів, а також на підставі заяв вилучаємо з 

користування земельні ділянки. Даний проект рішення 

було розглянуто на засіданні профільної комісії, 

зауважень і пропозицій з даного проекту не надходило, 

прошу його підтримати та винести його на голосування.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, зауважень немає, пропонуємо винести на 

голосування.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, зауважень і пропозицій з даного 

проекту не надходило, прошу його підтримати та винести 

його на голосування.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні комісії, 

зауважень немає, пропонуємо винести на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонуємо надати згоду на 

викуп у власність земельної ділянки по вулиці 

Комунальній, 7 на якій розташовані будівлі 

складу-магазину і ділянка на даний час перебуває в оренді.  

На підставі заяви землекористувача надаємо згоду на 

викуп і зобов'язуємо укласти договір про оплату 

авансового внеску в сумі 15 221 грн. За рахунок даних 

коштів буде виконано звіт про експертну оцінку на 

підставі якої ще буде прийматися рішення і складатись 

договір купівлі-продажу.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні комісії, 

зауважень немає, пропонуємо винести на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Я просто повертаюся до тієї пропозиції, яку я раніше 

озвучив. Може, чим продавати ці всі земельні ділянки, 

давайте розробимо положення, щоб у нас були рівні умови 

для всіх. А то одним дозволяємо, другим не дозволяємо.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що положення розробляти не потрібно, 

тому що в законодавстві, в Земельному Кодексі, стаття 

127-128, там повністю прописаний порядок продажу по 

пунктно. Якщо  законодавством даний порядок 

прописаний, я думаю, що немає необхідності складати 

положення. Раніше, одним даємо, другим не даємо, то по 

Закону маємо давати всім. Але ж це на розгляд депутатів, 

тому коли такі рішення голосуються, коли такі не 

голосуються. Але кожен орендар земельної ділянки має 

право земельну ділянку викупити. Ця земельна ділянка 

приблизно 400 тисяч гривень. 

Соловей  Шановні колеги! Пропозиція, Оксана Іванівна, до Вас. Все 
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Сергій Миколайович 

 

ж таки якесь положення зробити, якесь зонування, з 

оцінкою в центрі міста стільки то, в другому місці міста 

стільки, щоб всім було зрозуміло скільки вона коштує, 

тому що оцінка земель це дуже таке питання, хай воно 

буде негласне, але всім буде зрозуміле і депутатам, і місту 

всьому.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що ми положенням встановлювати 

зонування і ціну не можемо. У нас немає таких 

повноважень. Експертна оцінка розраховується на підставі 

витягу про нормативну грошову оцінку. Витяг з 

нормативно-грошової оцінки - це із комп'ютерної системи 

програма на підставі нормативної діючої грошової оцінки 

міста, яка як раз і відрізняється зонально. Земельні ділянки 

всі розрізнюються зонально. Тобто, в центрі міста вона 

дорожча, десь далі вона дешевша. Там враховуються різні 

фактори - проходження газопроводу, різних мереж, 

електромереж і інших. Тому експертна оцінка 

розраховується на підставі нормативної оцінки. 

Нормативну оцінку колись затверджували, встановлювали 

її, роблять спеціальні організації, які мають на це 

ліцензію, вона в місті у нас існує. Тому ми положенням 

якісь встановлювати ціни не можемо, такого в 

законодавстві взагалі не передбачено. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Шановні депутати! Хочу до вас звернутися, що тут не 

треба бути великим економістом, щоб порахувати, що 

оренда значно вигідніша для міської ради ніж продаж 

землі. Тому ми завжди на всіх сесіях попередньої каденції 

також обговорювали це і не підтримували ніколи продаж 

земельних ділянок. Тому я вас закликаю і цього разу бути 

такими ж економістами, послідовними, порахуйте на 

скільки це вигідно здавати землю в оренду, а не 

продавати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оксана Іванівна! Скажіть будь ласка, скільки на місяць 

оренди там йде за цю земельну ділянку?  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Щороку 46 тисяч. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Певна логіка є у пана Солов'я. Мені 

сподобалася його промова. Адже ми стикнулися свого 

часу з питанням продажу земельної ділянки біля міської 

ради. І там було написано в оціночному акті, що вона 

знаходиться поза межами населеного пункту, без під’їзних 
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шляхів, без комунікацій поряд і так далі... 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Профільна комісія розглядала це питання? Розглядала. 

Там були представники всіх фракцій? Всі фракції. Були 

зауваження на комісії? Ні. Я підтримую те, що сказали 

депутати, у нас була в 7 скликанні негласна домовленість, 

але це не правильно, повинне бути розроблено чи 

положення, чи, рада повинна діяти згідно чинного 

законодавства. Тому зараз, якщо у нас немає ніяких 

пропозицій і земельна комісія розглянула, я думаю, що 

протокольно ми запишемо відділу земельних ресурсів 

розробити і запропонувати раді таке положення, чи як 

воно буде правильно це в юридичному сенсі, але сьогодні 

давайте приймемо це рішення.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Шановні депутати! Я прошу завершити обговорення цього 

питання і пропоную не домовлятися, щоб депутати не 

домовлялися, щоб депутати не видумували неіснуючих 

положень, яких немає бути, давайте діяти в межах чинного 

законодавства. Чесно, слухаю і мені вже соромно. Давайте 

голосувати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Прошу голосувати і прошу підтримати, і доручити відділу 

земельних ресурсів потім запропонувати депутатам, як 

діяти. 

Валовий  

Михайло Васильович 

 

Ділянка знаходиться в промисловій зоні і натурально 

діюче підприємство, яке потрібно підтримувати. 

Підтримувати свого виробника, який знаходиться в 

Конотопі. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я ставлю на голосування і прошу підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 8, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про продаж у власність земельної ділянки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонуємо продати на підставі 

раніше наданого дозволу земельну ділянку по вулиці 

Генерала Тхора, 87 для обслуговування будівлі магазину 

змішаних товарів. Відповідно до висновку експерта про 
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вартість об'єкту оцінки погодити ціну земельної ділянки в 

розмірі 68 тисяч. При укладанні договору купівлі-продажу 

сплатити 60 396 грн. з урахуванням вже раніше 

сплаченого авансового внеску в розмірі 7 604 грн. Даний 

проект рішення було обговорено на засіданні профільних 

та спільних депутатських комісій, зауважень та 

пропозицій з даного питання не було, прошу його 

підтримати і винести на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні комісії, 

зауважень немає, пропонуємо винести на голосування. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Якщо по тому питанню це була промислова зона, то це 

вже не промислова зона. Тут яким чином нам керуватися?  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Є звіт про експертну грошову оцінку. Якщо є до нього 

якісь претензії, або якщо Ви бажаєте його глянути, то будь 

ласка. Справа в тому, що ціну встановлює виключно 

експерт. В його діяльність ніхто не має права 

вмішуватися. Раніше був наданий дозвіл. На підставі 

цього дозволу виконаний звіт. Хочу зауважити, що взагалі 

цей звіт виконаний вже не вперше, тому що раніше був 

наданий дозвіл, він втратив свою дію, міська рада за свої 

кошти виготовляла даний звіт вдруге.  

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Шановна Оксана Іванівна! Тут знову ж таки теж саме 

питання, знову продаж у власність і нам потрібно зараз 

вибрати таку системність. Зараз ми керуємося що в центрі 

міста, що не в центрі міста, але є Закон України, який 

дозволяє підприємцям викупати ті землі, де знаходяться 

побудовані вже їхні об'єкти. Тому давайте якось 

розглядати дані питання з точки зору Закону, а не з інших. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

З точки зору Закону. Якщо було рішення про надання 

дозволу, то підставою на даний час у відмові продажу 

може бути якась конкретна причина - або не влаштовує 

вас звіт про експертну оцінку, або у підприємця є 

заборгованість по орендній платі. Дозвіл був наданий 

більше року тому 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 6, Утрим. – 12. 
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ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у 

власність земельної ділянки. 

 

13.Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

ділянки, які мають бути виставлені на земельні торги у 

формі аукціону щодо надання права оренди, надати дозвіл 

виконавчому комітету Конотопської міської ради на 

розроблення проектів землеустрою. Пропонується дві 

ділянки по вулиці Батуринська і вулиці Братів Лузанів, це 

ділянки вздовж Сінного ринку площею 20 і 19 соток під 

розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту. Це буде автостоянка. А також 

ділянка по Миші Немолота навпроти молокозаводу. Дану 

земельну ділянку розміром 5 соток ми пропонуємо для 

будівництва кафе. Даний проект рішення було обговорено 

на засіданні профільних та спільних депутатських комісій, 

зауважень та пропозицій з даного питання не було, прошу 

його підтримати і винести на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні комісії, 

зауважень немає, пропонуємо винести на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування в цілому цей проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонуємо громадянам 

відмовити у наданні дозволів на розробку документації у 

зв'язку з невідповідністю будівництва об'єктів намірам 

забудови, планам зонування території, тобто генеральному 

плану міста. Даний проект рішення було обговорено на 

засіданні профільних та спільних депутатських комісій, 

зауважень та пропозицій з даного питання не було, прошу 

його підтримати і винести на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні комісії, 

зауважень немає, пропонуємо винести на голосування. 

Омельченко Тарас 

Павлович 

 

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 відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної 

документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2021 рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення просимо затвердити програму на 

2021 рік в якій викладено необхідність фінансування для 

виготовлення землевпорядної документації, проведення 

експертних грошових оцінок, виготовлення звіту про 

нормативну оцінку міста, тобто оновлення грошової 

оцінки. Даний проект рішення було обговорено на 

засіданні профільних та спільних депутатських комісій, 

зауважень та пропозицій з даного питання не було, на всі 

запитання були надані роз'яснення, прошу його 

підтримати і винести на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий Даний проект було розглянуто на засіданні комісії, 
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Михайло Васильович зауважень немає, пропонуємо винести на голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Ігнатенко Людмилі Іванівні, начальнику управління освіти 

Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

із урахуванням правок прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося, були деякі рекомендації, прошу 

дуже коротко констатувати внесення змін. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Додаток 2 до програми, пункти 1.3, 1.4 викласти у 

редакції, де пункти про харчування розписані, викласти у 

редакції окремо заклади загальної середньої освіти і 

заклади дошкільної освіти без розбивки їх по пільгових 

категоріях. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дякую. Прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Повторно поставив дане питання на голосування, 

оскільки Ігнатенко Л.І. не встигла проголосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Хто за те, щоб підтримати правку профільної комісії, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Ігнатенко Л.І. 
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Омельченко  

Тарас Павлович 

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 «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до рішення міської ради від 07 вересня 2020 року 

(41 сесія 7 скликання) «Про затвердження Положення про Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської 

області. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Ігнатенко Людмилі Іванівні, начальнику управління освіти 

Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення також розглядався на профільній 

комісії, з урахуванням рекомендації прошу підтримати 

даний проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Людмила Іванівна! На одному із попередніх пленарних 

засіданнях сесії ми вже голосували за зміну ліквідатора 

методкабінету. Знову ми до цього питання повертаємося. 

Скажіть будь ласка, чому ми повернулися і коли буде 

зареєстрована нарешті ця установа? 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

До положення потрібно додати фразу "Комунальна 

установа", оскільки дана фраза була відсутня. Для 

проведення реєстраційних дій недостатньо було 

держреєстратору того формулювання, яке було на той час. 

Зараз ми додаємо фразу "Комунальна установа" і 

реєстрація відбувається. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Коли?  

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Коли буде підписане рішення. Якщо сьогодні буде 

підписане рішення, то може бути і сьогодні. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 

рішення міської ради від 07 вересня 2020 року 

(41 сесія 7 скликання) «Про затвердження Положення 

про Центр професійного розвитку педагогічних 
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працівників Конотопської міської ради Сумської 

області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглянуто в постійних профільних 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Розглянуто на засіданні профільної комісії, зауважень 

немає, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 затвердження 

Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2021-2025 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглянуто в постійних профільних 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Програма розглянута на засіданні, зауважень та 

пропозицій немає, просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 1. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2021-2025 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.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. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення узгоджений на засіданні бюджетної 

комісії, прошу підтримати даний проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Питання було розглянуто, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Озвучте які там зміни мають бути. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

В додаток до програми в пункт 1 "видатки на оплату праці 

членів комісії, залучених технічних фахівців, працівників 

нарахування на заробітну плату" додано 65 тисяч. Це з 

урахуванням тієї кількості, які було на попередній сесії 

збільшено на 2020 рік. Теж збільшена така сама кількість і 

на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це ми голосуємо на 2021 рік? 

 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дякую. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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. 

(Прийняте рішення додається). 
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21.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Розановій Оксані Михайлівні, начальнику управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався на засіданні профільної комісії,  

зауважень не було, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

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 внесення змін до 

Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Розановій Оксані Михайлівні, начальнику управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався на засіданні профільної комісії,  

зауважень не було, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося. Питання щодо здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасників 

АТО. Тут фінансування 0. На скільки це обґрунтовано? 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Це обласний бюджет. В наших міських програмах 

соціального захисту навалення на 2017-2021 роки, також в 

нашій міській програмі по соціальному захисту учасників 

АТО та членів їх сімей, передбачено відшкодування 

вартості проїзду квитків за кошти міського бюджету. Тому 

участі в обласній програмі ми не беремо і відповідно в 

даній програмі не передбачаються кошти обласного 

бюджету. Немає доцільності в цьому. 

Гребеник  Дякую. Прошу підтримати. 
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Тетяна Вікторівна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми раніше брали участь у фінансуванні обласної 

програми. Але виходить, що такі хороші знайшлися тільки 

ми і ще пару таких міст і область фактично переклала 

навантаження за всю область на кілька міст, зокрема і на 

місто Конотоп, фінансування компенсації перевезень. 

Фактично ми стали донорами ледь не половини Сумської 

області. Ми тоді спільним рішенням з депутатським 

корпусом попереднього скликання відмовилися від участі 

в цій обласній програмі, нехай обласний бюджет, там є 

кошти, нехай  вони самі компенсують, тому що наш 

бюджет не повинен компенсувати це все. І ми розробили 

свою власну програму як компенсувати тим АТОвцям і їх 

дітям і так далі. Тобто, тим пільговим категоріям за 

рахунок коштів міського бюджету. Там є окрема програма. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Там було зауваження від обласного департаменту фінансів 

і я хочу сказати, що в минулому році чи в цьому році ця 

програма обласна практично не працювала, а у нас є своя 

програма і ми захищаємо права АТОвців в повному обсязі.  

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Ми компенсуємо вартість квитків і в залізничному 

транспорті і в транспорті по всій Україні, і в 

автотранспорті по всій Україні. Обласна програма діє 

лише в межах області. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ще у нашої фракції є така ініціатива, хотів би просто 

попросити Вас, щоб це було під протокол. Будь ласка, 

зробіть розрахунок скільки буде бюджету коштувати, щоб 

зробити так, як зробили в Івано-Франківську для АТОвців, 

щоб повністю закрити питання АТОвцям по оплаті 

комунальних послуг. Що це буде коштувати бюджету? 

Порахуйте, ми тоді подивимося, можливо, ми зможемо 

або частково, або повністю закрити це питання для того, 

щоб підтримати сучасних борців за волю України - 

АТОвців.  

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Ця сума буде приблизна, повністю ми не зможемо 

порахувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так, приблизно, щоб розуміти про який порядок цифр йде 

мова. Можете за приклад взяти Івано-Франківськ, вони 

там прийняли таку програму. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2021 року. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Розановій Оксані Михайлівні, начальнику управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався на засіданні профільної комісії,  

зауважень не було, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Програму розглянуто, зауважень немає, прошу 

підтримати. 

Омельченко Тарас 

Павлович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  затвердження 

Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2021 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.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. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Розановій Оксані Михайлівні, начальнику управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався на засіданні профільної комісії, на 

запитання я надала відповідь, зауважень не було, прошу 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дана програма розглядалася на засіданні профільної 

комісії. З програми обґрунтовано виключено щодо 

припинення виплат з бюджету у розмірі 5 тисяч гривень і 

ми це обговорювали. Питання слідуючого змісту: чи 

здійснено ці виплати у 2020 році і чи якщо здійснені, то чи 
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в повному обсязі учасникам АТО? 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Виплати здійснювалися, виплачено 200 особам на 

загальну суму 1 мільйон гривень. Але не всі особи, які 

подавали заяви в цьому році отримали компенсацію, 

оскільки кошти по програмі закінчилися. Ми не змогли 

винайти додаткові кошти в даній програмі або в інших 

програмах і виплатити в повному обсязі. У нас 

залишилися заяви неоплачені. Це 44 заяви. Потрібно 200 

тисяч гривень. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Зрозуміло, в подальшому будемо міркувати над цим, а 

зараз просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

А зараз у нас немає фінансової можливості виплатити, 

Валентина Павлівна? Що у на по бюджету 2020 року? 

Тому що не може бути так. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Повідомила, що не встигнуть це зробити. 

 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Повідомила, що в їх міських програмах немає коштів на 

це. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я думаю, що було б правильно, що якщо у нас ця 

програма діяла в 2020 році, то зараз внести зміни в 

програму на 2021 рік і все ж виплатити цим особам, яким 

ми не виплатили в 2020 році, виплатити в 2021 

бюджетному році.  

Розанова  

Оксана Михайлівна 

А кошти? 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Зараз знайдемо кошти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вважаю, що абсолютно правильним буде, якщо ми 

здійснимо доплату тих коштів людям, які  уклали 

контракт зі збройними силами України і не отримали 

кошти в цьому році... Тут треба дати доручення спільно 

фінансовому управлінню і управлінню соціального 

захисту, щоб вони подивилися разом із бюджетною 

комісією, де можливо залучити ці кошти, щоб не самі вони 

це робили. 

Друге. Є ще у нашої фракції "Свобода", у мене особисто 

до Вас (до Розанової О.М.) таке прохання, щоб це було в 

протоколі зазначено, що у нас є громадські організації, 

наприклад, Конотопський козацький полк, Правий сектор, 

організація чорнобильців, є ветерани, є організація осіб з 

інвалідністю "Велес". Зараз, у зв'язку з тим, що центральна 
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влада прийняла ганебне рішення, як на мене, що треба 

виводити на конкурс ці громадські організації і щоб вони 

торгувалися, навіть з комерцією, з підприємцями за те, 

щоб мати доступ до якогось місця, де вони можуть 

збиратися, то я думаю потрібно пропрацювати, можливо 

окрему програму треба прийняти, або взагалі, як вийти з 

цієї ситуації, щоб, наприклад, особи з інвалідністю, вони і 

так живуть за мізерну пенсію, де вони будуть брати гроші, 

якщо вони в результаті конкурсу все ж таки отримають те 

приміщення, де вони зараз мають. Ми мало того, що у 

зв'язку з певних об'єктивних і суб'єктивних обставин не 

встигли доробити їм приміщення, ремонт зробити, це 

архіважливо, це треба закінчити в перші місяці наступного 

року, щоб люди мали певні умови. Але треба нам 

обов'язково все зробити для того, щоб громадські 

організації саме цього напрямку, першочергово це 

патріотичне виховання, це чорнобильці, це організації, де 

є особи з інвалідністю і решта, звичайно, також. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В нашій програмі соціального захисту населення на 

2017-2021 роки прийнято і було на 2020 рік, і ми 

пропонували, і вже депутати підтримали на 2021 рік 

надання фінансової допомоги  громадським організаціям 

на статутну діяльність - організації ветеранів та осіб з 

інвалідністю. На цей рік загальна сума складає 317,7 

тис.грн. Кожна організація буде отримувати по 31 тисячі 

гривень на фінансову свою діяльність. Це є вже. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оксана Михайлівна! Ви дуже професійна і розумна 

людина, Ви на своєму місці людина. Я зараз маю на увазі 

ось саме це проведення конкурсу і я маю на увазі, щоб їм 

потім було достатньо цієї суми коштів, щоб вони могли 

утримувати ці приміщення. Їх треба підтримати... 

Запросіть мене особисто, представників нашої фракції, ми 

зацікавлені в цьому, для обговорення цього питання 

окремо, коли у Вас буде вільний час ми поспілкуємося. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Добре. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре, для розробки спільного рішення. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Ці всі питання обговорювалися в комісіях, в тому числі по 

даному питанню і по даній програмі, яке підняла голова 

комісії. Надана була відповідь. Чому зараз ми не включали 
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це питання до програми? Тому що виплачується згідно 

чинного законодавства людям, які підписують контракт з 

державного бюджету, здається по 16 тисяч. А ми, дійсно, 

мільйон витратили. Це перше. А люди отримують ці 

кошти. Зараз дуже багато людей укладають контракти і в 

нас дуже багато АТОвців, ми їм виплачуємо заробітну 

плату з місцевого бюджету, тобто витрати у нас йдуть 

великі. Я не спорю, якщо депутати, але це все вчора 

обговорювалося і розглядалося. Відносно того, що 

постанова КМУ ганебна, як Ви кажете, то я не згодна, 

нормальна постанова КМУ, вона нам рекомендована і 

вона прозора. Не можу сказати, що вона ганебна. Кошти 

ми виділяємо, люди їх використають, передбачили і 

давайте піаритися на комісіях, а на сесіях швидко 

працювати. Дякую. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я пропоную, що було сказано депутатами, як протокольне 

доручення і розглянути потім на комісіях. А зараз у нас є 

проект рішення і я пропоную за нього проголосувати.  

Я ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, 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). 

 

25.Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів на 2021 рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Шинкаренко Олені Володимирівні, начальнику відділу 

культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 

комісії, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання на засіданні комісії розглядалося, зауважень 

немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Скажіть будь ласка, чи виділяється якась сума коштів на 

відзначення Конотопської битви? 
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Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Так. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка сума? 

 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

На рівні цього року, зараз не скажу. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У мене прохання, щоб це було теж в протоколі, давайте 

повернемося до цього питання, фракція "Свобода" 

підтримує це питання, але давайте коли будемо робити 

розподіл вільних залишків, то давайте повернемося до 

цього питання, тому що я вважаю, що саме такі 

патріотичні заходи, як перемога над нашим одвічним 

агресором - Російською Федерацією, заслуговує на щось 

особливе, щоб піднімати патріотичний дух і бачити, що 

українці - це нація переможців. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Є ще пропозиції? Немає. 

Ставлю цей проект на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

26.Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2021 рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Качурі 

Ользі Олегівні, начальнику відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Програма розглядалася на засіданні постійної профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не надходило, просимо 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Програма розглядалася, зауважень немає, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На Ваш погляд. Чи достатня сума коштів по програмі на 

проведення патріотичних заходів? 

Качура  

Ольга Олегівна 

Ми зараз розглядаємо програму "Молодь", окрім цього ми 

ще будемо через одну розглядати програму 

національно-патріотичного виховання, в яку також 

закладаються ці кошти на заходи. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

По цій програмі достатньо коштів? 

 

Качура  

Ольга Олегівна 

Нам достатньо коштів в умовах теперішнього формування 

бюджету, на рівні цього року, плюс з новими заходами ми 

зможемо реалізувати обидві програми з таким 

фінансуванням. 

 Обговорення питання (виступали Омельченко Т.П., 

Семеніхін А.Ю., Соловей С.М.). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю цей проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 37, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Молодь» на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 

Надійшла пропозиція депутата Семеніхіна А.Ю. про 

перерву на 15 хвилин. 

Ставлю на голосування пропозицію щодо перерви на 15 

хвилин, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 9, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перерва 15 хвилин. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Оголошується перерва на 15 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Продовжуємо роботи. Прошу провести процедуру 

реєстрації. 

Процедура реєстрації. 

27.Про затвердження Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та 

молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2021 році. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Качурі 

Ользі Олегівні, начальнику відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Дана програма розглядалася на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не надходило, просимо 

підтримати.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дана програма розглядалася, зауважень немає, просимо 

підтримати. 
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Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надаватиметься 

фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та 

молоддю, та у напрямку національно-патріотичного 

виховання у 2021 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про затвердження комплексної програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2021 рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається Качурі 

Ользі Олегівні, начальнику відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Дана програма розглядалася на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не надходило, просимо 

підтримати.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дана програма розглядалася, зауважень немає, просимо 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

комплексної програми «Національно-патріотичного 

виховання» на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

29.Про затвердження комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається Качурі 

Ользі Олегівні, начальнику відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Дана програма розглядалася на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не надходило, просимо 
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підтримати.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дана програма розглядалася, зауважень немає, просимо 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.Про затвердження Комплексної програми «Правопорядок на 2021-2025 

роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Мусієнку Сергію Володимировичу, начальнику відділу з 

питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії та на засіданні загальних зборів депутатів. 

Надійшла пропозиція, враховуючи те, що програма 

фінансується за рахунок перевиконання бюджету вільного 

залишку, залишити зараз, під час голосування, розділ 5, 

який стосується фінансування "Безпечного міста", а також 

залишити в розділах 1, 4 заходи, які не потребують 

фінансування і повернутися до загального виставлення 

показників фінансування після того, як будуть визначені 

обсяги фінансування, які будуть можливі з місцевого 

бюджету. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Автор пояснив ситуацію, комісія розглянула, 

рекомендуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У мене є прохання від імені нашої фракції, будь ласка, 

коли будемо розглядати питання вільного залишку, 

обов'язково врахувати потреби наших військових частин, 
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зокрема, тієї, що знаходиться на аеродромі, там є у них 

прохання і нашого відділку поліції, і обов'язково програма 

"Безпечне місто", нам треба буде окремо, щоб ви 

повідомили коли буде час і всі зацікавлені депутати мають 

зібратися, тому що це наша ініціатива свободівської 

команди спільно з усім депутатським корпусом. Щоб ми 

продивилися саме які напрямки першочергово треба 

профінансувати. Добре? 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Добре. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Я підтримую пропозицію депутата Семеніхіна А.Ю. і хочу 

сказати, що є ще військова частини 0330, додати 

обов'язково. Це ми говоримо про те, що буде в 2021 році, 

але у нас програма до 2025 року і ми повинні стратегічно 

запланувати, яку допомогу ми будемо в цій програмі 

підтримувати.  

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

У нас є інформація по 2021 році, по обсягам, які 

необхідно, але ж можемо спланувати, взяти пропозиції 

військових частин, що стосується на перспективу до 2025 

року. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Комплексної програми «Правопорядок на 2021-2025 

роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Потім правка бюджетної комісії і відділу з надзвичайних 

ситуацій. Прошу проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Мусієнком С.В. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Прошу проголосувати за проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Комплексної програми «Правопорядок на 2021-2025 

роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

31.Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік. 
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Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається Шульзі 

Жанні Олегівні, завідувачу сектору міської ради з питань 

охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався на загальних зборах, 

на профільній комісії, пропонуємо підтримати проект 

даного рішення з урахуванням трансфертів 

Дубов'язівської, Попівської, Бочачківської ОТГ. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії, 

зауважень немає, просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я м.Конотоп 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.Про затвердження Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається Долі 

Ользі Анатоліївні, завідувачу сектору розвитку 

підприємництва та захисту прав споживачів відділу 

міської ради по роботі із суб'єктами підприємницької 

діяльності. 

Доля  

Ольга Анатоліївна 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Дана програма розглядалася на комісії, зауважень не було. 

Однак, у ході вивчення питання та розгляду програми був 

виявлений факт наявності заборгованості ДП Конотопська 

філія ХАЗ по виплаті заробітної плати перед працівниками 

заводу у сумі близько 9 мільйонів гривень. Це біля півтора 

мільйони грошей нашого бюджету у вигляді єдиного 
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соціального внеску. Як нам повідомили працівники 

сектору розвитку підприємництва Конотопська міська 

рада 7 скликання вже зверталася до керівних органів 

області та держави неодноразово з цього питання. Однак, 

воно не було ще вирішене. З огляду на той факт, що 

питання стосується наших громадян, мешканців нашого 

міста - працівників заводу, з огляду на те, що в Сумській 

області зараз наявне нове керівництво, у Конотопі наявний 

новий склад Конотопської міської ради, у нас є 

пропозиція, в комісії, звернутися до губернатора Сумської 

області за допомогою у вирішенні цього проблематичного 

питання. І фракція "Слуга Народу", є розуміння, 

розмовляли, правда, з окремими депутатами фракції і вони 

розуміють важливість цього питання, готові всіляко 

сприяти у лобіюванні цього питання, спілкуванні з 

губернатором області. Просимо сектору розвитку 

підприємництва надати доручення підготувати 

відповідного листа від імені Конотопської міської ради до 

губернатора Сумської області. Просимо підтримати 

програму. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Хочу сказати, що у нас голова обласної державної 

адміністрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я хотів би теж проінформувати новообраних депутатів, 

що питанням виплати заробітної платні, заборгованої 

перед працівниками ХАЗу, ми займалися впродовж 5 років 

і наприкінці цього року, фактично перед виборами, перед 

підготовкою державного бюджету, ледь не єдине за що я 

схвалюю цей бюджет і хочу подякувати за це і Уряду і 

Президенту, що вони передбачили фінансування закупівлі 

наших літаків виробництва України і там в фінансуванні 

цих потреб, як раз і передбачена сума коштів на те, щоб 

закрити заборгованість за всі попередні періоди. Тобто, це 

в державному бюджеті закладено і тепер хочеться 

побажати Уряду лише тільки натхнення, щоб вони це 

змогли виконати і відповідні виконавці також. Тому, є 

перспектива на найближчий час, що це буде зроблено, я 

спілкувався зі своїми контактами, з друзями, які в Києві 

знаходяться і працюють в кабміні, то вони говорять, що, в 

принципі, цілком реально в травні-червні заборгованість 

буде погашена. Але це не заважає написати листа 

губернатору з проханням теж втрутитися, можливо це 
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якось пришвидшить. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас є два варіанти. Перший - це доручити зараз Дубовик 

Л.І. підготувати відповідного листа. Інший варіант - 

підготувати проект рішення ради на наступну сесію, це 

буде більш правильно я думаю. І я думаю, що не тільки до 

голови Сумської обласної державної адміністрації, 

можливо і до Народних депутатів і до Сумської обласної 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І третій варіант - це нас є все ж таки діючий заступник 

міського голови з усіма правами і обов'язками, це Ігор 

Степанченко, він теж це може зробити.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Тут питання - є виконавча гілка влади і є законодавча. 

Тобто два питання. Я думаю, що ми продублюємо і буде 

по виконкому такий лист, і на наступну сесію підготуємо, 

доручення відділу спільно з профільною комісією 

підготувати заяву-звернення міської ради у формі рішення 

для того, щоб ми прийняли його на сесії. Добре?  

Є ще питання по даному проекту рішення? Немає. 

Ставлю його на голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

33.Про затвердження Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Клименку Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення розглядався на профільних 

постійних комісіях, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія пропрацювала дане питання. В програмі 

зазначений пункт "Охорона будівлі" за адресою вул. 

Деповська, 84, передбачені кошти в програмі на 

здійснення цієї діяльності, на охорону саме цього будинку. 
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Тому комісія з питань ЖКГ протокольно вносить свою 

пропозицію щодо вивчення питання можливості та 

механізму передачі з комунальної власності у власність з 

однієї військових частин будинку, що знаходиться за 

адресою вулиця Деповська, 84 з метою економії коштів 

міського бюджету на охорону об'єкта та забезпечення 

військових та учасників АТО житлом. Пропонуємо 

доручити вивчення даного питання відділу комунального 

майна спільно з сектором юридичної роботи міської ради. 

А так програму пропрацювали, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хочу подякувати депутату Андрію Франчуку за таку 

ініціативу і по друге я хотів би зараз звернутися до Вас з 

проханням. У нас в цьому році залишилося кілька дитячих 

майданчиків, які ми з тих чи інших причин не змогли 

встановити, а також у нас є питання підкачки води біля 

Еко-маркету, там ті три будинки, що у нас розроблений 

проект на 300 тисяч. Тут є фінансування? 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Тут немає цього фінансування, тому що ми розподілили 24 

мільйони, це буде доцільніше розглядати при вільному 

залишку.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться. Ладно, дитячі майданчики, це можна потерпіти 

до вільного залишку, але все ж таки питання 300 тисяч 

гривень на підкачку води. Поки її зроблять, поки це все 

відбудеться, а там три будинки, грубо кажучи, з квітня 

починається у них нестача води і грубо кажучи мама 

дитину помити не зможе. Там була підкачка, вона була 

розграбована давним-давно, там три будинки 

п'ятиповерхівки, вони без води, там вода доходить до 

другого поверху. Я хотів би зараз внести правку, щоб ми 

передивилися зараз за рахунок чого ми зможемо 

зекономити, можливо утримання дорожньо-мостового 

трішки, десь ще щось трішки, але ці 300 тисяч на цю 

підкачку потрібно дати, тому що три будинки, там стільки 

сімей, це катастрофа. Прошу це розглядати як правку. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

По Деповській, 84 я думаю ми повинні подякувати 

кожному члену комісії з питань ЖКГ за відповідальне 

ставлення до цієї проблеми. 

Що стосується правки депутата Семеніхіна А.Ю. У нас 

програма реформування ЖКГ, вона, нажаль, зараз не 

забезпечена в повному обсязі коштами і я думаю, що ми 

можемо в напрямки програми зараз включити цю 
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пропозицію щодо підкачки. Це буде правильно, а потім 

вже і  управління ЖКГ буде визначати пріоритети в тому, 

що в першу чергу повинні вони зробити і думаю, що 

профільна комісія і потім, ще не раз ми будемо вносити 

правки до бюджету і підтримувати цю галузь. Тому я 

підтримую правку депутата Семеніхіна А.Ю. Ще правки 

є? Немає. 

Пропоную прийняти цю програму за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування правку Семеніхіна А.Ю. щодо 

включення до програми заходу щодо підкачки, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Семеніхіним А.Ю. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 
(Прийняте рішення додається). 

 

35.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про 

затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки (7 

скликання 26 сесія). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій 

Людмилі Анатоліївні, начальнику управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Дане рішення було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, були питання, які вирішувалися в ході засідань і 

комісія підтримала, щоб програму для забезпечення  

безперебійної роботи все ж таки прийняти в тому вигляді, 

в якому ми підготували. Тобто, продовжити термін дії 

старої програми, яка діяла з 2018 року. 
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Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Питання розглядалося на комісії, зауважень не було, була 

плодотворна робота, просимо підтримати. 

Омельченко Тарас 

Павлович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.08.2018 «Про 

затвердження Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» на 2018-2020 роки (7 

скликання 26 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

37.Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу в Конотопській міській територіальній громаді. 

Омельченко  

Тарас Павлович  

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення було розглянуто на профільній 

комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 затвердження 

Бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу в Конотопській міській територіальній 

громаді. 

(Прийняте рішення додається). 
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38.Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних 

комісіях, на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту 

про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 

року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

50.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Пояснювальна записка цього рішення вам роздана. 

Йдеться мова про внесення змін в частині субвенції, які 

надходять з бюджетів інших рівнів. Тобто, зменшення їх у 

зв'язку із закінченням року. 

Другий пункт - ми виділяємо кошти 14,2 тис.грн. на 

заробітну плату заступника, який поновлений на роботу. 

прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на профільній 

комісії, просимо підтримати. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Заступника поновили. Він буде працювати, чи як? 
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Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Я це не можу пояснити, але я так розумію, що він 

поновлений і з сьогоднішнього дня працює і у зв'язку із 

зверненням виділялися кошти саме виходячи із цього. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Звернувся до Степанченка І.О. з питанням чи буде він 

працювати і на якій посаді. 

Степанченко 

Ігор Олегович 

Відповів, що він поновлений і буде працювати на посаді 

заступника міського голови. 

Волошко 

Яна Олегівна 

Пояснила, що рішенням суду Сепанченко І.О. поновлений 

на посаді заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради і що на даний час посади 

заступників міського голови вакантні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пояснив, що поновлення заступника міського голови і 

виплата йому компенсації це наслідки незаконного 

рішення ради попереднього скликання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

39.Про бюджет Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення було розглянуто на розширеному 

засіданні бюджетної комісії, яке проходило на протязі 

кількох днів. В результаті роботи був сформований 

висновок в якості доповнення, яке я вам довела на 

загальних зборах депутатів. Всі ці доповнення ви маєте, 

прошу підтримати і прийняти бюджет з урахуванням змін 

бюджетної комісії.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Профільна комісія працювала протягом трьох днів, 

розробили ряд правок, запропонували, сьогодні до відома 

депутатів були доведені. Просимо підтримати даний 

проект рішення з урахуванням правок. 

Беспала  Озвучте будь ласка правки. 
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Ольга Віталіївна 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Додається до доходної частини 13 млн.грн., які надійдуть 

додатково до запланованих у проекті в якості акцизного 

збору палива. Ці кошти пропонується направити на такі 

напрямки: УЖКГ на благоустрій міста - 10 млн.грн.; 

виконавчому комітету - 592 540 грн., із них 65 тис.грн. на 

проведення виборів, 525 тис.грн. на виплату по 

відшкодуванню по рішенню суду втрат, які поніс 

заступник. З цієї суми ми направляємо кошти на освіту. Це 

об'єкт 11 школа - реставраційний ремонт покрівлі 11 

школи в розмірі 713,6 тис.грн,; на об'єкт будівництво 

споруд та установ закладів фізичної культури і спорту, це 

реконструкція стадіону "Юність", 300 тисяч на 

коригування проектно-кошторисної документації. На 

відділ культури і туризму на об'єкт будівництво установ та 

закладів культури по капітальному ремонту БК 

"Сучасник" - 1 393 860 грн. Це ті кошти, що стосуються 

акцизного збору. 

Далі ми приймаємо субвенції із інших бюджетів з якими 

ми співпрацюємо. Це Попівська громада, Дубов'язівська 

громада, Бочачківська громада. Кошти направляються на 

медицину - 711 тисяч, на надання реабілітаційних послуг – 

200 731,00 гривень і на заходи по організації рятувальної 

служби - 169 тисяч. В результаті того, що нам додали 

кошти, вивільняються деякі кошти, це 68 тисяч, саме у 

рятувальній службі і їх пропонується направити на об'єкт 

капітального ремонту БК "Сучасник". Тобто, додати до 

тих, які були сказані мною раніше. 

Далі йде перерозподіл між головними розпорядниками, 

йде уточнення. Зменшити суму по управлінню економіки - 

31,2 з програми інвестиційної діяльності, у зв'язку з тим, 

що перенесено її розгляд і додати ці кошти знову на БК 

"Сучасник". По відділу освіти перерозподілити видатки, із 

раніше заявлених в додатку 6 об'єктів капітального 

будівництва, це басейн школи №13 і каналізаційна мережа 

гімназії, замість цих об'єктів направити кошти 995,2 

тис.грн. на школу №11, цей же об'єкт, який я зазначала 

раніше. І по відділу культури теж частково зменшувати 

видатки на утримання і направити саме на цей об'єкт. В 

результаті цих всіх перерозподілів по капітальному 

видатку буде по 11-й школі 1 млн. 708 тис.грн., цієї суми 
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достатньо для здійснення повного ремонту згідно 

кошторисної документації і по БК "Сучасник" буде 

виходити 1 млн 572,6 тис.грн., теж відповідає проекту. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

У статті 57 Закону України "Про освіту" вказано, що 

педагогічним працівникам ми зобов’язані виплачувати 

основну щорічну винагороду. Вона виплачується в розмірі 

до посадового окладу. В проект бюджету ми сьогодні цієї 

виплати не внесли, я розумію з яких причин, бюджет у нас 

обмежений, проте я звертаюся з проханням переглянути 

наш бюджет тоді, коли буде можливість або віднайти 

кошти на виплату хоч би якоїсь мінімальної виплати 

основної щорічної винагороди. В тому році це було 50%.  

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Ваша пропозиція була комісією розглянута і внесено в 

протокол як така, що переглянути видатки після першого 

півріччя на енергоносії, на харчування, як спрацюємо, яка 

буде потреба і на ці цілі, які Ви сказали направити. Тобто, 

Ваша поправка врахована в протоколі комісії. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Комісія проаналізувала це питання, в протоколі воно 

зауважено, але там є два напрямки, як вийти з цієї 

ситуації. Перший - через деякий час проаналізувати, що у 

нас по комунальним витратам по закладам освіти. Другий 

- не чекати цього, а з вільного залишку надати додаткове 

фінансування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував, щоб зараз розглянути питання, щоб 

віднайти 300 тис.грн. для підкачки води в трьох будинках 

по вул.Є.Коновальця.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Зауважив, що програма реформування ЖКГ включає всі 

заходи і напрямки і це відповідальність управління ЖКГ, 

яке повинне з цим визначитися. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Подякував Народному депутату Олександру Качурі за 

додаткові 13 млн.грн. за акцизний збір з пального, тому 

що він був одним із ініціаторів цього. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також подякував народному депутату пані Савчук від ВО 

"Свобода", яка також це підтримала. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Подякував Народним депутатам України за їх працю в 

цьому напрямку. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Подякував кандидату в мери Завгородньому С.І. за те, що 

він виніс пропозицію по стадіону "Юність". 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Яка доля тих 5 мільйонів гривень соцеконом розвитку про 

які ми говорили на попередньому засіданні? Чи забирають 
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їх, чи залишаються вони в бюджеті? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Іншої інформації я не маю, крім тієї, що я вам говорила. 

Ще є лист казначейства, в якому зазначено, що це питання 

ще не вирішено. Є лист, що 2020 року повертаються, а 

щодо 2019 року, то поки що роз'яснень немає.  

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., 

Омельченко Т.П.). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про бюджет 

Конотопської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування правки бюджетної комісії озвучені 

начальником фінансового управління, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Кошевецькою В.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про бюджет Конотопської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

36.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) (в 

частині Програми на 2021 рік). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій 

Людмилі Анатоліївні, начальнику управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Дане рішення було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, питань і зауважень стосовно внесення змін не 

було. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

На профільній комісії розглядали даний проект рішення, 

просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

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

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) (в 

частині Програми на 2021 рік). 

(Прийняте рішення додається). 

 

40.Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Конотопської міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Марищенко Тетяні Олександрівні, начальнику центру 

надання адміністративних послуг міської ради. 

Марищенко  

Тетяна Олександрівна 

Рішення розглядалося на профільній комісії, зауважень та 

заперечень не було, прошу прийняти. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Проект рішення відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону 

України від 11.09.2003 №1160-4 "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарницької 

діяльності" зі змінами. Пропозиції щодо вдосконалення 

даного проекту регуляторного акту державною 

регуляторною службою України відсутні. Проект 

рекомендовано до розгляду, розглянутий на постійній 

профільній комісії, просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

42.Про надання права підпису довіреностей для здійснення представництва. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Волошко Яні Олегівні, завідувачу сектору юридичної 

роботи міської ради. 

Волошко  

Яна Олегівна 

На даний час посадовими особами управління соцзахисту 

та служби міської ради у справах дітей здійснюються 
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представництва виконавчого комітету в судах різних 

інстанцій, як органу опіки та піклування. Інститут 

законного представництва допускає участь представника 

на підставі довіреності в судовому процесі. Але строк 

довіреностей, які були виписані керівником юридичної 

особи, тобто міським головою, на даний час закінчуються. 

У зв'язку із чим потрібно надати нові довіреності на 

наступний рік, а за умов тієї ситуації, яка склалася у нас на 

сьогодні, що немає керівника юридичної особи ні міської 

ради, ні виконавчого комітету, я прошу надати міській 

раді права підпису таких довіреностей керуючому 

справами виконкому Дубовик Любов Іванівні.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Заперечень та пропозицій немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував в дане рішення додати прізвище 

Степанченка Ігоря Олеговича, як заступника міського 

голови і члена виконавчого комітету. 

Волошко  

Яна Олегівна 

Пояснила, що це право ради. 
 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 надання права 

підпису довіреностей для здійснення представництва. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 Поставив правку Семеніхіна А.Ю. на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 11, Утрим. – 7. 

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

Омельченко  

Тарас Павлович 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання права 

підпису довіреностей для здійснення представництва. 

(Прийняте рішення додається). 

 

43.Про затвердження Положення про відділ організаційної та кадрової роботи 

міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 
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організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався постійною профільною 

комісією, прохання підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Заперечень та пропозицій немає, просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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 відділ організаційної та кадрової 

роботи міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

44.Про внесення змін до рішення міської ради від 13 червня 2019 року «Про 

затвердження Положення про старосту Підлипненського старостинського 

округу Конотопської міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався постійною профільною 

комісією, зауважень та пропозицій не було, прохання 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Комісія рекомендує підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 внесення змін до 

рішення міської ради від 13 червня 2019 року «Про 

затвердження Положення про старосту 

Підлипненського старостинського округу 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 
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45.Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Радченко Аллі Петрівні, начальнику відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради. 

Радченко  

Алла Петрівна 

Проект розглядався в постійних комісіях, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Проект був розглянутий комісією, пропонуємо 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 затвердження 

Положення про відділ бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

46.Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Шинкаренко Олені Володимирівні, начальнику відділу 

культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Проект рішення розглядався на профільній постійній 

комісії, зауважень не надходило, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Положення розглядалося на засіданні, зауважень немає, 

просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 затвердження 

Положення про відділ культури і туризму 

Конотопської міської ради Сумської області в новій 

редакції. 

(Прийняте рішення додається). 
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47.Про затвердження Положення про фінансове управління Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

Омельченко Тарас 

Павлович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

на інших комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 затвердження 

Положення про фінансове управління Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

49.Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради. 

 У зв'язку з тим, що начальник відділу земельних ресурсів 

міської ради Дмитренко О.І. відсутня, доповіла Яременко 

Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на комісіях, зауважень немає, 

прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Питання розглядалося на комісії, просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

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 затвердження 

Положення про відділ земельних ресурсів 

Конотопської міської ради. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання. 

 Обговорення питання серед депутатів. Семеніхін А.Ю. 

запропонував перенести розгляд даного питання на ІІІ 

пленарне засідання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я поставлю пропозицію Семеніхіна А.Ю. на голосування 

щодо перенесення даного питання на третє пленарне 

засідання, другу сесію ми не закриваємо, закриваємо 

тільки друге пленарне засідання другої сесії. У депутатів 

будуть ще якісь пропозиції чи зауваження? 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Пропоную прийняти регламент в першочерговому вигляді, 

що надавав оргвідділ з внесенням технічних правок та 

правки, що стосується редакційної комісії. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Тобто, Ви пропонуєте розглянути регламент сьогодні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Так. 

Клименко  

Іван Григорович 

 

За цей регламент я півтора роки тому судився і виграв суд 

в Конотопської міської ради. Прошу доопрацювати 

регламент. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Це не цей регламент, там виключено 8 статей, юристи вже 

його переглянули. 

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., 

Клименко І.Г., Омельченко Т.П., Гланц В.А.). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Семеніхіна 

А.Ю. щодо перенесення питання про регламент 

Конотопської міської ради 8 скликання на наступне 

пленарне засідання другої сесії, прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 5, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перенесення питання на 3 пленарне 

засідання 2 сесії. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Є ще пропозиції, зауваження, оголошення? Немає. Тому, 

я, як головуючий, хочу подякувати вам за підтримку, ми 

працювали продуктивно і прийняли багато рішень. 

На сьогодні, всі питання порядку денного другого 

пленарного засідання другої сесії Конотопської міської 

ради 8 скликання розглянуті. Давайте зараз визначимося з 

датою наступного пленарного засідання другої сесії, тому 

що буде не правильно, коли сама президія буде визначати 

дату третього пленарного засідання другої сесії.  
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 Обговорення питання (виступали Яременко Н.А., 

Омельченко Т.П., Семеніхін А.Ю., Губенко Н.С.). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Сьогодні я закриваю друге пленарне засідання, а з датою 

третього пленарного засідання нехай визначається 

президія. 

Друге пленарне засідання другої сесії Конотопської 

міської ради оголошується закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Головуючий на засіданні     Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 

 


