
 
УКРАЇНА 

Конотопська міська рада 

 

ПРОТОКОЛ 

3 пленарного засідання 2 сесії Конотопської міської ради 
 

 

від 14.01.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

Усього депутатів: 38. 

Присутні на сесії: 32 (список додається). 
 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. 

Процедура реєстрації. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

На сесії присутній 31 депутат, тому 3 пленарне засідання 2 

сесії міської ради оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Шановні депутати та присутні. На сесії присутні керівники 

управлінь та відділів міської ради, засоби масової 

інформації та представники громадськості. 

Шановні депутати! Третє пленарне засідання скликано за 

пропозицією 13 депутатів Конотопської міської ради 

відповідно до частини 7 статті 46 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні". 

Для розгляду на сесії виносяться питання щодо підтримки 

звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП щодо 

недопущення зростання цін та тарифів на природний газ, 

електричну енергію, транспортування природного газу та 

недопущення продовження дії обмежувальних заходів, 

встановлених постановою КМУ від 09.12.2020 №1236. 

Проект рішення з даного питання вам роздано і він має 

назву "Про звернення до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП". 
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Губенко  

Наталія Сергіївна 

На другій сесії до складу редакційної комісії було обрано 

двох депутатів - Терещенко Яну Вікторівну і Рошкована 

Олександра Георгійовича. Прошу депутатів, обраних до 

складу редакційної комісії зайняти свої місця. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку 

денного третього пленарного засідання другої сесії. 

Пропозиції щодо порядку денного, проекти рішень вам 

роздані. 
 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 3 пленарного засідання  2 сесії міської ради  

8 скликання 

 

                       14.01.2021 

 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 
Про головуючого на третьому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

 2 
Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП   

 3 

Про підтримку проекту постанови ВРУ "Про зупинення підвищення 

тарифів на енергоносії та перегляд їх розмірів" №4581 від 12.01.2021 

року   

 4 Депутатський запит Гланца В.А.   

 5 Про розподіл обов'язків   

 6 
Про умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О.   

 

  
 

№ з/ч Питання порядку денного 

1.  Про головуючого на третьому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання 

2.  Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП 
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0.1.Затвердження порядку денного. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Наталія Сергіївна! В листі 13 депутатів, які ініціювали 

сьогоднішнє засідання сесії, то там було питання про 

звернення до Президента України, до Верховної Ради 

України щодо відновлення роботи малого і середнього 

бізнесу в м.Конотоп. Я думаю, що для кожного депутата і 

кожного підприємця в місті Конотоп це питання, в якому 

ми повинні визначити механізм його реалізації і я не зовсім 

розумію, воно вирішено вже сьогодні? Чому його сьогодні 

немає в порядку денному? Всі знають, що великі маркети у 

нас працюють в центрі міста, а не працюють тільки наші 

підприємці, причому на ринках, там де відкрите повітря і 

де вони можуть і зобов'язані працювати. В постанові 

написано, що крім непродовольчих ринків. На скільки я 

знаю у нас практично немає непродовольчих ринків, є 

ринки змішаних товарів і продовольчі ринки. Я думаю, що 

ми можемо знайти механізм і прописати, щоб наші 

підприємці на цих ринках вже працювали із завтрашнього 

дня. Я думаю, що це буде правильним. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

 

Тарас Павлович! Річ в тому, що ми спілкувалися з 

підприємцями і їх всіх влаштовує те, щоб ми прийняли 

рішення і відмінити локдаун з 25 січня з тієї причини, що 

вони всі отримали за цей період компенсацію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Справа в тому, що я теж вчора спілкувався з підприємцями, 

частина з них, дійсно, говорить, що отримали кошти. А як 

бути з простими людьми, які приїжджають із сіл і які в 

межах нашого міста тримають господарства і фактично 

живуть родинами за рахунок того, що вони реалізують 

свою продукцію на ринках, які закриті. Тому до цього 

питання потрібно поставитися більш уважніше. Також я 

хотів би, якщо депутатський корпус підтримає мою 

пропозицію, щоб ми спільно, всі разом, незалежно від 

політичної приналежності, дали доручення відділу 

містобудування та архітектури разом із земельним відділом 

вивчити питання оподаткування мережевих супермаркетів 

в плані податку на землю, орендної плати. Зараз коефіцієнт 

1, ми можемо підняти до 12 максимум і ці кошти, які ми 

можемо залучати за рахунок цього, ми можемо 

спрямовувати на розвиток малого і середнього бізнесу у 

нас в Конотопі.  

Або запропонував зробити навпаки - поставити їм умову, 

щоб вони займатися реалізацією продукції місцевого 
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товаровиробника.  

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Запропонувала затвердити порядок денний, який розданий. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Шановні депутати! Зараз на сайті ВРУ є проект постави 

№4581. Вона звучить таким чином: "Про зупинення 

підвищення тарифів на енергоносії та перегляд їх розмірів". 

Назва проекту рішення в мене є в електронному вигляді. 

Цей проект постанови підписали найбільші фракції у 

Верховній Раді - це ОПСЖ, Слуга Народу, За Майбутнє. Я 

вважаю, що потрібно змінити наш проект рішення, щоб 

привести його у відповідність до проекту постанови.   

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Яка Ваша пропозиція? 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Включити в порядок денний проект постанови з Верховної 

Ради. Підтримати проект постанови Верховної Ради. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Але це ще не офіційний документ. 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Я можу зачитати ту назву проекту рішення, яка у мене 

зараз є. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Хочу сказати, що це лише проект. Також там є слово 

"тимчасово" призупинити ріст тарифів на період 

карантину, а ми хочемо слово "постійно". Тому приймати 

нам потрібно, це наша ініціатива і це інтереси нашої 

громади. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

І щоб це звернення було від всіх нас, від всіх депутатів, які 

представляють нашу громаду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У мене пропозиція. Ставте на голосування за основу, потім 

кожен депутат озвучить пропозицію.  

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Яка пропозиція Віталія Гланца? 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

У нас є назва проекту рішення: "Про підтримку звернення 

до КМУ, національної комісії щодо здійснення державного 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 

щодо неприпустимості зростання цін та тарифів на 

електроенергію, природній газ та послуги з його доставки і 

вжиття невідкладних заходів з метою переглядів їх розмірів 

та повернення скасованих пільг". 

Друге: "Про підтримку звернення до ВРУ, КМУ з вимогою  

розглянути та підтримати проект постанови ВРУ про 

зупинення підвищення тарифів на енергоносії та перегляд 

їх розмірів №4581 від 12.01.2021 року". 

Губенко  Тобто, у нас було питання щодо підтримки звернення до 
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Наталія Сергіївна 

 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП щодо недопущення зростання 

цін та тарифів на природний газ, електричну енергію, 

транспортування природного газу та недопущення 

продовження дії обмежувальних заходів, встановлених 

постановою КМУ від 09.12.2020 №1236. 

Далі, Ви вносите пропозицію підтримати... 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Законопроект. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Немає такого ще офіційного документу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Цей законопроект підготував Олександр Анатолійович 

Качура, який підтримали практично всі фракції ВРУ, а 

також ОПСЖ, За Майбутнє і Слуга Народу. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Ставлю на голосування порядок денний за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Затвердження порядку 

денного. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Хто за те, щоб підтримати пропозицію Віталія 

Аркадійовича Гланца і внести до порядку денного? 

 Обговорення питання серед депутатів (виступали Гланц 

В.А., Губенко Н.С.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував розглядати проект рішення, який розданий 

депутатам і пропозицію В.А.Гланца окремо, як два різних 

проекти рішення.  

Також, запропонував збільшити до максимуму відсоткову 

ставку податку на землю і оренду для всіх 

газотранспортних мереж і електричних мереж та 

включити це до одного з проектів рішення.  

Надав пропозицію депутатам та на розсуд ради, щоб, 

можливо, скасувати рішення міської ради 6 скликання, 53 

сесія  від 24 вересня 2014 року "Про прийняття до 

комунальної власності та передачу в користування 

Конотопському ПАТ "Сумигаз" об'єктів газопостачання 

м.Конотоп". 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Повідомила, що це питання розглядалося на комісії з 

питань ЖКГ.  

Запропонувала включити до порядку денного два питання 

щодо звернень. 

 Обговорення питання (виступав Семеніхін А.Ю., Губенко 

Н.С.). 
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Губенко  

Наталія Сергіївна 

Запропонувала сьогодні розглянути питання щодо 

звернень, а питання комунального майна, земельних 

питань розглянути потім. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У мене пропозиція. У нас є два проекти рішення. Один 

проект нам розданий, другий проект рішення за 

пропозицією Віталія Аркадійовича Гланца. Я пропоную 

зараз прийняти порядок денний і проголосувати за кожне 

рішення окремо. Також, як вирішить рада, ми повинні 

надати сьогодні протокольне доручення, можемо 

проголосувати, можемо так надати, але все те, що сказав 

Артем Юрійович щодо вивчення питання по оренді 

газотранспортних мереж, щодо оренди мережевих 

супермаркетів і те, що сказав я, тобто надати доручення 

відділу з питань надзвичайних ситуацій і відділу 

підприємництва підготувати на комісію ТЕБ та НС 

механізм роботи наших підприємців на ринках змішаних 

товарів, щоб ТЕБ та НС змогло розглянути і прийняти 

рішення. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Голосуємо за пропозицію Віталія Гланца щодо включення 

додаткового питання до порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена Гланцом В.А. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Голосуємо за порядок денний в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

3 пленарного засідання 2 сесії міської ради  

8 скликання 

 

14.01.2021 

№ з/ч Питання порядку денного 

 1 
Про головуючого на третьому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

 2 
Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП   

 3 

Про підтримку проекту постанови ВРУ "Про зупинення підвищення 

тарифів на енергоносії та перегляд їх розмірів" №4581 від 12.01.2021 

року   
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1.Про головуючого на третьому пленарному засіданні другої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Відповідно до рішення тимчасової президії на 3 

пленарному засіданні 2 сесії міської ради пропонується 

затвердити депутата міської ради головуючим Губенко 

Наталію Сергіївну. Проект рішення вам розданий, прошу 

підтримати. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про головуючого на 

третьому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Зачитую звернення: 

"10.01.2021 року та 11.01.2021  на території Конотопської 

міської територіальної громади відбулися мітинги 

мешканців та суб'єктів підприємницької діяльності  з 

приводу незгоди зі зростанням цін та тарифів на природний 

газ, електричну енергію, транспортування природного газу, 

і , як наслідок, зростання тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії. Також суб'єкти підприємницької 

діяльності, робота яких зупинена на період обмежувальних 

заходів, встановлених постановою КМУ від 09.12.2020 

№1236 вимагали скасування таких заходів.  

Мешканці громади вкрай занепокоєні різким збільшенням 

вказаних тарифів, так як це найбільш відчутно вплинуло на 

незахищені верстви населення та на суб'єкти 

підприємницької діяльності.Враховуючи вимоги членів 

Конотопської міської територіальної громади, 

недопущення  зростання соціальної напруги вимагаємо: 

-Зупини зростання цін  та тарифів на природний газ, 

електричну енергію, транспортування природного газу; 

-Забезпечити встановлення цін та тарифів на природний газ 

на рівні вересня 2020 року;- Скасувати рішення НКРЕКП, 

яким встановлено тарифи на транспортування природного 
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газу; 

-Залишити в дії тарифи на електричну енергію за обсягами 

споживання (до 100кВт/год - 0,9 грн /кВт, понад 100 

кВт/год на рівні 1,68 грн/кВт); 

-Недопустити продовження дії обмежувальних заходів, 

встановлених постановою КМУ від 09.12.2020 №1236 після 

24 січня 2021 року". 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Тут вказано звернення до Президента України, але сам 

Президент не регулює цін на газ і енергоносії. Є органи, які 

це регулюють. 

 Обговорення питання (виступали Гланц В.А., Губенко 

Н.С.). 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Прошу прийняти це рішення за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про звернення до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, НКРЕКП. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував включити до цього листа питання, щоб 

керівництво держави розглянуло питання реприватизації 

обленерго і облгазів разом з електростанціями, 

теплогенеруючими підприємствами, електрогенеруючими 

підприємствами, газопостачальними та 

газовибудуваючими підприємствами, які станом набуття 

на дату незалежності України знаходилися в державній 

власності, щоб повернути їх в державну власність. 

Надав пропозицію-правку до проекту рішення:  

"Розглянути питання, як невідкладне, про реприватизацію 

обленерго, облгазів, електростанцій,ТЕЦ, які станом на 24 

серпня 1991 року знаходилися в державній власності з 

метою недопущення грабунку українського народу". 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Надійшла пропозиція депутата Семеніхіна до звернення, 

яке я зачитала.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

У мене є питання до цієї пропозиції. Тобто, ми зараз 

направляємо звернення до ВРУ, Президента України, КМУ, 

НКРЕКП. У нас велика проблема з монополіями, але нам 

потрібно вирішити це питання в межах нашої громади, в 

першу чергу. Я хочу, щоб ми на стільки чітко записали це 

звернення, чи цю поправку з юридичної площини, щоб до 

нас не було питань, як до міської ради.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я підтримую пропозицію Тараса Павловича. Це має бути 

юридично грамотно сформульовано. 
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 Обговорення питання серед депутатів. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Виношу на голосування пропозицію депутата Семеніхіна 

А.Ю., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 1, Утрим. – 15. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена Семеніхіним 

А.Ю. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Моя пропозиція така до проекту рішення - звернутися ще 

щодо роботи антимонопольного комітету і допомоги 

Конотопській міській територіальній громаді в роботі з 

природними монополіями Сумиобленерго і Сумигаз. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав пропозицію - перерва на 5 хвилин. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

 

Ні. У мене пропозиція, щоб до звернення внести 

пропозицію Омельченка, прошу голосувати. А потім буде 

перерва. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 0, Утрим. – 14. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Пропозиція озвучена Омельченком 

Т.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав пропозицію, щоб оголосити перерву на 5 хвилин. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Хто за пропозицію, щоб оголосити перерву на 5 хвилин, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 8, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ -  Перерва 5 хвилин. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, НКРЕКП. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про підтримку проекту постанови ВРУ "Про зупинення підвищення тарифів 

на енергоносії та перегляд їх розмірів" №4581 від 12.01.2021 року. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Була пропозиція Віталія Гланца внести друге рішення на 

розгляд сесії - підтримати законопроект. Але там є такі 

слова, як "тимчасово". 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Пункт 3. Тут написано, що поновлення пільгового 

фінансування тарифу на електроенергію в розмірі 0,9 

грн/кВт, що діяв для населення за перші 100 кВт на місяць. 

Тобто, цей проект постанови тільки на місяць. 

 Обговорення питання (виступали Гланц В.А., Іноземцева 
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Т.Г.). Обговорення питання серед депутатів щодо часу дії 

законопроекту. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

З голосу. Ми підтримуємо звернення народних депутатів 

до Президента України про недопущення зростання цін, 

тарифів на природній газ, електричну енергію, 

транспортування природного газу. Номер, те що є на сайті, 

відредагує наша редакційна комісія.  

Тобто, ставлю в цілому друге рішення за підтримку даного 

звернення по цій постанові. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про підтримку проекту 

постанови ВРУ "Про зупинення підвищення тарифів 

на енергоносії та перегляд їх розмірів" №4581 від 

12.01.2021 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Депутатський запит Гланца В.А. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Оголосив, що в нього є депутатський запит: 

"Керуючись ч.1. ст.21 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад", з метою забезпечення 

ефективності роботи виконавчих органів ради та у зв'язку 

із вакантністю посад міського голови, секретаря міської 

ради, першого заступника та заступника міського голови, 

прошу: 

Відділу організаційної та кадрової роботи міської ради на 

пленарне засідання сесії ради, яке заплановане на 14 січня 

2021 року підготувати проект рішення "Про розподіл 

обов'язків між заступником міського голови Стпанченком 

І.О. та керуючим справами виконкому". При підготовці 

зазначеного проекту рішення закріпити за заступником 

міського голови Степанченком І.О. ті обов'язки, які були 

йому делеговані розпорядженням міського голови, яке  

було чинним на момент його звільнення з посади 

оскарженим рішенням Конотопської міської ради 7 

скликання від 28.08.2018 року.  

Відділу організаційної та кадрової роботи міської ради на 

пленарне засідання сесії ради, яке заплановане на 14 січня 

2021 року підготувати проект рішення "Про умови оплати 

праці заступнику міського голови Степанченку І.О.", у 

зв'язку з його поновленням на посаді на підставі рішення 

Сумського Апеляційного суду від 22.12.2020 року у справі 

№1840-3717-18. Зокрема встановити надбавки за високі 
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досягнення у праці в розмірі 50% від посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування та надбавки за вислугу років, а також 

встановити здійснення щомісячного преміювання у розмірі 

100% від суми розміру посадового окладу, надбавок, 

доплат". 

 Обговорення питання (виступали Гланц В.А., Губенко Н.С., 

Семеніхін А.Ю., Волошко Я.О., Дубовик Л.І.). 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Ставлю на голосування запит депутата Віталія Гланца, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 3, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Гланца В.А. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Надав пропозицію, щоб оголосити перерву на 15 хвилин для 

підготовки проектів рішень, які були оголошені в запиті 

Гланца В.А. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

 

Ставлю на голосування питання щодо оголошення перерви 

на 15 хвилин для підготовки проектів рішень, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 6, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перерва 15 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися, щоб 

продовжити нашу роботу. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Шановні депутати! Ми розглянули і підтримали 

депутатський запит депутата Гланца.  

Зачитала запит Гланца В.А.  

Повідомила, що депутатами, на основі запиту, було дано 

доручення відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради підготувати два проекти рішення, ці рішення 

всім депутатам роздані. 

Тому я виношу на розгляд сесії, згідно запиту, перше 

рішення "Про розподіл обов'язків" між керуючим справами 

виконкому та заступником міського голови Степанченко 

І.О. Других запитів до міської ради на сесію не поступало. 

Ставлю на голосування питання щодо повернення до 

розгляду питань порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань 

порядку денного 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Ставлю на голосування, щоб внести до порядку денного 

два додаткових рішення - "Про розподіл обов'язків" та 
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"Про умови оплати праці заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Степанченка 

І.О.", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

"Про розподіл обов'язків" та "Про умови оплати праці 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О." 

 

5.Про розподіл обов'язків. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Обговорення питання. 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення "Про розподіл обов'язків" був 

підготовлений на підставі депутатського запиту депутата 

Гланца. Але в період підготовки даного проекту рішення 

між Ігорем Олеговичем Степанченко і Любов Іванівною 

Дубовик, також, додатково було погоджено питання, що 

крім питань, які попередньо курувались Ігорем 

Олеговичем, у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів у 

Дубовик Любов Іванівни, він також буде здійснювати 

курування діяльністю управління соціального захисту 

населення. Натомість, відділ земельних ресурсів, який на 

момент припинення повноважень Ігоря Олеговича, на той 

час був у складі управління економіки, залишається у 

куруванні керуючого справами виконкому. Також, 

оскільки, рішення готувалося поспіхом, можуть бути 

технічні неув'язки, так у Ігоря Олеговича є у куруванні таке 

підприємство, як Фонд підтримки малих підприємств, яке 

на сьогоднішній день ліквідовано, тому, якщо рішення буде 

прийнято остаточно, то цього пункту в даному рішенні не 

буде. Крім того, в повноваженнях у Дубовик Любов 

Іванівни і у Степанченка Ігоря Олеговича відсутні 

повноваження щодо роботи з ДСК і державною таємницею. 

Тому ці питання зараз залишаються ні в кого. 

Губенко 

Наталія Сергіївна 

Є питання? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я вважаю, що у нас, дійсно, три заступника і розподіл 

обов'язків маємо зробити між трьома заступниками.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Тоді доцільно розглянути питання затвердження Світлани 

Самсоненко на посаді першого заступника, розподіляючи її 
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обов'язки рішенням сесії. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

У мене пропозиція. Давайте перенесемо розгляд цих 

питань на 28 січня. Проведемо комісії, в комісіях пройдуть 

всі ці рішення, це оплата праці і розподіл обов'язків. До 28 

січня вирішимо чи два заступники будуть розподіляти ці 

обов'язки, чи три і спокійно 28 січня на пленарному 

засіданні приймемо ці рішення. Чому ми поспішаємо? 

Нічого не читали, нічого не бачили, нічого не знаємо і 

будемо зараз голосувати? 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Не погодився із Паламарчук Т.М. Повідомив, що це до 

виборів, а після виборів всім цим розподілом буде 

займатися новообраний міський голова. Запропонував 

затвердити на посаду першого заступника міського голови 

Самсоненко С.А., або за таким форматом, як 

затверджено керуючого справами виконкому, Іноземцеву 

Т.Г. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Поставила на голосування пропозицію Паламарчук Т.М., 

щоб перенести дане питання на 28.01.2021. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Перенесення питання на 4 пленарне 

засідання 2 сесії. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про розподіл 

обов'язків. 

 

6.Про умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Ставлю на голосування за основу даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про умови оплати 

праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Дякую всім за роботу! Третє пленарне позачергове 

засідання другої сесії вважається закритим.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Головуючий на засіданні      Наталія ГУБЕНКО 


