
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 4 пленарного засідання 2 сесії Конотопської міської ради 
 

 

від 28.01.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

Усього депутатів: 38. 

Присутні на сесії: 37 (список додається). 

 

 Перед початком сесії Гланц В.А. передав свою чергу у 

веденні пленарного засідання Семеніхіну А.Ю., як 

новообраному міському голові на повторних  виборах 24 

січня 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З 38 депутатів на сесії зареєструвалося 36, пленарне 

засідання оголошується відкритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 4 пленарного засідання 2 сесії міської ради 8 скликання 

 

  28 січня 2021 року 

№ Назва рішення  

1.  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 

2.  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 
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3.  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 

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

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

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

5.  Про 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 

6.  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 

7.  Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Генерала Тхора, 87) 

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

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

8.  Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Шевченка, 86) 

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

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

9.  Про орган з присвоєння адрес 

 Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

10.  Про розробку мостобудівної документації 

 Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

11.  Про продаж ½ частини квартири комунальної власності 

 Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської міської 

ради 

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

12.  Про перелік об’єктів комунальної власності Конотопської міської ради, що 

підлягають приватизації у 2021 році 

 Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської міської 

ради 

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

13.  Про передачу основних засобів та інших матеріальних актів КП «ПВАПБ» 

 Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської міської 

ради 

Марченко Ю.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
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14.  Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників бойових 

дій і інвалідів війни 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

15.  Про затвердження складу присяжних 

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

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

16.  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., голова профільної постійної комісії міської ради 

17.  Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за округами 

та організацію прийому громадян депутатами  

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

міської ради 

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

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

1 
Про головуючого на четвертому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

2 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

3 
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

4 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією   

5 Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

6 Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок   

7 
Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації   

8 Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Генерала Тхора, 87)   

9 Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Шевченка, 86)   

10 Про орган з присвоєння адрес   

11 Про розробку мостобудівної документації   

12 
Про розробку детального плану по вул.Генерала Тхора, 148б та прилеглої 

території   

13 Про продаж 1|2 частини квартири комунальної власності   

14 
Про перелік об’єктів комунальної власності Конотопської міської ради, що 

підлягають приватизації у 2021 році   

16 Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників 
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бойових дій і інвалідів війни   

17 Про затвердження складу присяжних   

18 
Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

19 
Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян депутатами   

26 Депутатський запит   

27 Депутатські запити Олега Яременка   

24 Депутатський запит Ярослава Глущенка щодо підтримки ОСББ   

25 
Депутатський запит Оксани Поліщук щодо освітлення прибудинкової 

території по вулиці Деповська, 105   

20 Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання   

 

0.1.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що є пропозиція включити до порядку денного 

питання "Про головуючого на четвертому пленарному 

засіданні другої сесії Конотопської міської ради 8 

скликання" та "Про розробку детального плану по вул. 

Генерала Тхора, 148б та прилеглої території". 

Також надійшла пропозиція від виконавчого комітету 

міської ради один проект рішення виключити з порядку 

денного - "Про передачу основних засобів та інших 

матеріальних актів КП "ПВАПБ". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас сьогодні пленарне засідання 2 сесії. Ми приймали 

порядок денний 2 сесії. На сьогодні, якщо я не помиляюся, 

у нас в порядку 2 сесії є одне питання - "Про регламент 

Конотопської міської ради 8 скликання". Тобто, ми 

сьогодні повинні всі 17 питань, плюс ще два питання 

включити до порядку денного, а про проектне бюро просто 

не включати до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Окрім регламенту. Зараз пропонується включити до 

порядку денного 2 питання, вони не надруковані в 

матеріалах сесії, це питання про головуючого на 4 

пленарному засіданні і про розробку детального плану по 

вул.Генерала Тхора, 148б. Це у нас земельна комісія цим 

питанням займалася. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Комісія вирішила включити до порядку денного питання 

"Про розробку детального плану по вул.Генерала Тхора, 

148б та прилеглої території". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Включаємо до порядку денного питання, які у нас 

надруковані у книжці, за виключенням питання КП 

«ПВАПБ» і додатково ці два питання. Така пропозиція до 
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сьогоднішнього пленарного засідання. 

Заперечень, пропозицій немає? Немає.  

Ставлю на голосування затвердження порядку денного 4 

пленарного засідання 2 сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

4 пленарного засідання 2 сесії міської ради  

8 скликання 
 

28.01.2021 

№ з/ч Питання порядку денного 

1 
Про головуючого на четвертому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

2 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

3 
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

4 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією   

5 Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

6 Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок   

7 
Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації   

8 Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Генерала Тхора, 87)   

9 Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Шевченка, 86)   

10 Про орган з присвоєння адрес   

11 Про розробку мостобудівної документації   

12 
Про розробку детального плану по вул.Генерала Тхора, 148б та прилеглої 

території   

13 Про продаж 1|2 частини квартири комунальної власності   

14 
Про перелік об’єктів комунальної власності Конотопської міської ради, що 

підлягають приватизації у 2021 році   

15 
Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни   

16 Про затвердження складу присяжних   

17 
Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

18 
Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян депутатами   

19 Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання   
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також у нас надійшли депутатські запити від депутатів 

Солов'я, Яременка, Глущенка, Поліщук, які автоматично 

включені до порядку денного, а також наше спільне 

депутатське звернення. 

 

1.Про головуючого на четвертому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зараз у нас стоїть питання про обрання головуючого на 

сесії. 

Сьогодні за чергою, як ми домовлялися, черга Віталія 

Аркадійовича Гланца.  

Гланц  

Віталій Аркадійович 

У нас в місті Конотоп відбулися вибори і я передаю чергу 

Артему Юрійовичу Семеніхіну. В президії ніхто не 

заперечує. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання про обрання головуючим 

Семеніхіна Артема Юрійовича, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про головуючого на 

четвертому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії. За рішенням даної комісії 

запропоновано виключити пункт 2.2.2 щодо надання 

земельної ділянки Яровій Ользі Аркадіївні по вулиці 

Євгена Коновальця у власність для індивідуального 

гаражного будівництва. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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, яка запропонувала виключити пункт 2.2.2, у 

зв'язку з незгодою розташування гаражів в центральній 

частині міста на прибудинкових територіях.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Як будемо голосувати? Будемо голосувати за 

основу, потім виключаємо, чи одразу з урахуванням думки 
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комісії? Одразу з урахуванням думки комісії. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням думки комісії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 профільній 

земельній комісії, зауважень та пропозицій не надходило,  

прошу даний проект підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення також розглядався на профільній 

земельній комісії, зауважень та пропозицій не надійшло, 

прошу його підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 



8 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про продовження терміну дії договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 профільній 

земельній комісії, зауважень та пропозицій немає,  прошу 

його підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 профільній 

земельній комісії, зауважень та пропозицій немає, прошу 

підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Артем Юрійович профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування  рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 профільній 

земельній комісії, зауважень та пропозицій немає, прошу 

підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної 

документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Генерала Тхора, 87). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Про продаж у власність земельної ділянки по вул.Генерала 

Тхора, 87 для обслуговування будівлі магазину змішаних 

товарів. Даний проект рішення було розглянуто на 
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профільній земельній комісії, на всі запитання були надані 

роз'яснення, прошу підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Франчук  

Андрій Віталійович 

Хотілося б сказати від всієї нашої фракції стосовно 

земельних питань у нашому місті, щоб для всіх було 

зрозуміло. Якщо вже виготовлена землевпорядна 

документація, то потрібно проголосувати і продати людям 

цю землю, тому що при кожному зверненні ми з бюджету 

витрачаємо на це кошти. Але для міста вигідна оренда 

землі. Тому ми всією фракцією завжди будемо це 

підтримувати, тому що це поповнення бюджету і якщо не 

буде бюджету, то не буде ніяких справ у місті. Окрім тих 

випадків, коли підприємець може запропонувати більшу 

ціну, ніж ринкова, можливо якісь добровільні внески на 

потребу нашого міста або ще якийсь механізм можливо 

розробити. Або, якщо це підприємство з виробництва, то 

ми можемо йому надавати якусь нульову ставку, щоб 

підприємство могло розвиватися. Тому що ми комусь 

продаємо землю, комусь в оренду, це не зовсім зрозуміло. 

А якщо ми будемо продавати землю, є такі випадки коли 

люди виїжджають і вона в занедбаному стані, то ми ніяк 

не можемо на це впливати. Тому це позиція нашої фракції, 

ми завжди будемо це підтримувати, щоб для всіх це було 

зрозуміло. 

Глущенко  

Ярослав Сергійович 

На попередньому засіданні ми голосували, щоб не 

продавати земельні ділянки, які знаходяться в місті. Не 

продавати в центрі міста, тому що оренда для міста 

вигідніша. Вулиця Генерала Тхора, 87 - це майже центр 

міста. Тому тут потрібен певний підхід, щоб розглянути 

детальніше ці питання, продавати чи не продавати. Щоб 

не було такого, що одному продали, іншому не продали, а 

потім виникають питання чому до одного відноситесь 

якось лояльно, а до нас не дуже лояльно. Тому треба 

розглянути дійсно детальніше це питання - продавати чи 

не продавати земельні ділянки в центрі міста. 

Друге. Треба розглянути детально оцінку. Тобто, чи 

адекватна та оцінка стоїть в ціні на цю земельну ділянку, 
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чи можливо оцінка занижена. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас вже багато років дискусія по цьому питанню. Зараз 

новий склад нової ради 8 скликання і наша фракція 

«Європейська солідарність» пропонує не пізніше 15 

лютого провести загальні збори депутатів Конотопської 

міської ради спільно з відділом архітектури та 

містобудування, відділом земельних відносин і повністю 

розглянути всі питання архітектури, земельних відносин в 

місті. Тобто, генеральний план, детальні плани, зонування, 

скільки зараз в оренді землі, скільки заяв і звернень на 

продаж землі і визначитися всією радою, щоб ми на 

подальших пленарних засіданнях приймали одноголосно 

ці питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оксана Іванівна! Прокоментуйте саме цю ситуацію. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Що стосується того продавати чи не продавати. Є Закон 

України, є Земельний Кодекс, 128 стаття, в якій чітко 

прописаний порядок продажу земельних ділянок. Тобто, 

Закон вирішив вже, що продавати земельні ділянки 

можна. Так, для бюджету вигідніша оренда. Але ж, якщо 

орендар бажає викупити у власність земельну ділянку, то 

Закон йому це зробити дозволяє. В Законі також 

прописано, як це відбувається. Оцінюємо не ми, оцінює 

експертна оцінка. Експерт несе повну відповідальність за 

оцінку землі. До кожного рішення є експертний звіт. 

Відбір проводиться на конкурсній основі. Звіт проходе 

рецензування. Тому, сумніватися в оцінці, це можна її 

тільки переоцінювати, знову оголошувати конкурс, робити 

нову оцінку і це все переоцінювати. Тобто, я хочу 

наголосити, що є Закон. Закон дозволяє людям викупати 

землю. Ми не можемо діяти проти Закону.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оксана Іванівна! Мова йде про те, що 7 тисяч обходиться 

кожен раз це питання. Саме по цій адресі. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Так. Також дане рішення це вже продаж. Раніше був 

наданий дозвіл, була проведена експертна оцінка. 

Стосовно даної ділянки по вулиці Генерала Тхора, 87, ця 

оцінка проводиться не вперше. Тобто, бюджет постійно 

витрачає кошти на проведення цієї експертної оцінки. 

Якщо завтра Брагінець прийде і знову подасть клопотання 

до міської ради, то ми повинні будемо і в третє, і в 

четверте, і в п'яте проводити дану оцінку і постійно 

виносити її на розгляд сесії. Якщо є якісь конкретні 
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незадоволення стосовно оцінки, то ознайомлюйтесь із 

звітом і конкретно вказуйте, що не так.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мова йде про те, що рада вже надала дозвіл на 

виготовлення відповідної документації. Тобто, ми зробили 

перший крок, сказали "а", тепер потрібно сказати "б".  

Тому що процедури ми самі розпочали. Якщо б ми не 

приймали рішення про початок цієї процедури, то тоді так. 

А так ми тепер кожного разу платимо 7 тисяч гривень за 

те, щоб робити цю документацію. А це вже чи в друге, чи 

в третє. Тобто, ми фактично вже 21 тисячу з бюджету вже 

витратили. Це вже більше оренди. І він буде кожного разу 

звертатися і ми фактично будемо зараз нести збитки. Я 

абсолютно підтримую ідею, що сказав Тарас Павлович, 

що треба зібратися, всім проговорити, думка фракції 

"Свобода", думка фракції "ЄС", думка інших фракцій, 

приймаємо консолідоване рішення і щоб не було там, не 

вбачалося ніякої корупційної складової. Але ми ж вже 

проголосували за це, ми вже рішення прийняли, а тепер 

виходить, що кожного разу з бюджету по 7 тисяч 

віддаємо. 

Коханов  

Максим Олександрович 

Ми розглядали це питання на бюджетній комісії і я 

розумію, що ми недоотримаємо 15 тисяч, тому що ми їх 

витратили на розробку оцінки, 8 тисяч і 7 тисяч, але 

наскільки нам доповіли ми здаємо цю землю за 22 тисячі 

на рік і тому ми не можемо сказати, що ця оцінка вірна, 

тому що за 3 роки окупається. 22 тисячі ми на рік 

отримуємо і за 68 тисяч продати? Вибачте, це земля в 

центрі міста, я не можу дати згоду. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Справа в тому, що це питання тягнеться вже не один рік. І 

перша оцінка виготовлялася на багато раніше. Це питання 

було включене, у нас є план продажу земельних ділянок і 

два роки назад це було включено і затверджено. 

Починається все з плану. Тобто, це було перше таке 

рішення. Потім виготовлялася документація і лише потім 

ми надавали згоду і на перше, і на друге, а зараз 

зупинились. Кілька разів виготовлялася оцінка, кошти 

витрачені і тому скоро ми з вами, ще рік потягнемо і 

взагалі віддамо її безкоштовно, бо ми всі кошти з бюджету 

витратимо на ці оцінки. Тобто, не доцільно взагалі, я не 

розумію про що ми зараз говоримо. Я прошу депутатів 

задуматися і потрібно вже проголосувати за це питання. 

Тягнеться воно вже дуже-дуже довго. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми зараз витрачаємо просто гроші, ми не заробляємо 

оренди і ми від цього не відступимо, бо рішення 

попереднє вже прийнято. Я особисто теж проти продажу 

землі, але тут рішення попередні вже були прийняті, 

включено в план і ми надали дозвіл. Ось в чому проблема. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Дійсно, спірне питання. Але ринкова ціна зараз за сотку 

землі в Конотопі, не в центрі міста, це приблизно 1000 

доларів за сотку. Ми зараз продаємо по 400 доларів. Я не 

знаю, як так виходить, що ринкова ціна одна, а ми 

продаємо за зовсім іншу, то потрібно врегулювати 

питання ціноутворення. У нас спір на даний момент із-за 

ціни. Тому що, дійсно, ціна занижена десь в три рази. Це 

не вірно. Я хочу, щоб земельний відділ більш доцільно 

вивчав питання ціноутворення, щоб потім у депутатів не 

виникало спорів. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що є оцінка нормативна, є оцінка 

експертна, є оцінка ринкова. Земельний відділ діє на 

підставі законодавства. В законодавстві чітко прописано, 

що продаж земельних ділянок відбувається на підставі 

експертної оцінки. Земельний відділ експертну оцінку не 

виготовляє. Він оголошує конкурс, там приймають участь 

експерти, є звіт який пройшов рецензування. У нас немає 

повноважень оцінювати звіт про експертну оцінку.  

Глущенко  

Ярослав Сергійович 

 

У мене пропозиція перенести це питання на наступну 

сесію для того, щоб детальніше його вивчити та 

розглянути. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Якщо ми зараз, на цій сесії це питання не розглядаємо, то 

на наступну сесію ми будемо виготовляти нову експертну 

оцінку, витрачати знову кошти, сьогодні останній шанс 

закрити це питання. До речі, ці кошти заплановані, 

включені до бюджету розвитку.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми ж за це проголосували самі, всі. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

І не тільки ця ділянка. У нас більше 10-ти дозволів вже 

надані на викуп земельних ділянок. Тому, чи продавати чи 

не продавати, доцільно розглядати на моменті надання 

дозволу. А коли вже дозвіл наданий і оцінка розрахована, 

то тут сумніву може підлягати тільки правильність оцінки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставити питання на голосування? Так. 

Ставлю дане питання на голосування одразу в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 17. 
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ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки (по вул.Генерала Тхора, 87). 

 Деякі депутати повідомили, що при розгляді питання 

пульти не спрацювали. Попрохали поставити питання ще 

раз на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Повторно? Повторно.  

Давайте повторно, є скарги депутатів, що пульти не 

спрацювали. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив дане питання на голосування повторно. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 14. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки (по вул.Генерала Тхора, 87). 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про продаж у власність земельної ділянки (по вул.Шевченка, 86). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Дмитренко Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних 

ресурсів міської ради.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення теж пропонує викупити земельну 

ділянку, але ж на засіданні профільної земельної комісії 

була пропозиція дане питання з розгляду зняти з причини 

перегляду ціни. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, пропонуємо дане питання зняти з 

розгляду та переглянути ціну земельної ділянки.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Справа в тому, що тут оцінка земельної ділянки на 

сьогоднішній день свіжа. Ми провели аналіз, земельна 

комісія і ми вчора бюджетна комісія, в центрі міста від 

Сум продавали 5 років назад і був 1 квадрат 220 гривень, а 

тут центрі міста, паркова зона і набагато дешевше. Я не 

пам'ятаю скільки.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

200. 

 

Дубовик  

Любов Іванівна 

І саме із-за цього, я так розумію і земельна комісія, і ми на 

своїй комісії теж так вирішили. Тільки із-за цього. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 0, Проти – 23, Утрим. – 13. 
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ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у 

власність земельної ділянки (по вул.Шевченка, 86). 

 

10.Про орган з присвоєння адрес. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Холодьону Сергію Івановичу, начальнику відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий 

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про орган з присвоєння 

адрес. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про розробку мостобудівної документації . 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Холодьону Сергію Івановичу, начальнику відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на засіданні 

профільній комісії, зауважень не надходило, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку 

мостобудівної документації. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про розробку детального плану по вул.Генерала Тхора, 148б та прилеглої 

території. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Холодьону Сергію Івановичу, начальнику відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на засіданні 

профільній комісії, зауважень не надходило, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект було розглянуто на засіданні профільної 

земельної комісії, зауважень немає, пропонуємо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку детального 

плану по вул.Генерала Тхора, 148б та прилеглої 

території. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про продаж 1|2 частини квартири комунальної власності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус 

Інні Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення обговорювався на засіданні 

профільної комісії, зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Питання вивчено на комісії, попередньо розглянуто, 

підготовлено для прийняття на сесії, комісія рекомендує 

прийняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж 1|2 частини 
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квартири комунальної власності. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про перелік об’єктів комунальної власності Конотопської міської ради, що 

підлягають приватизації у 2021 році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус 

Інні Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення обговорювався на засіданні 

профільної комісії, були надані відповіді на поставлені 

запитання, пропозиція комісії винести дане питання на 

розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Питання вивчено на комісії, попередньо розглянуто, 

комісія пропонує підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про перелік об’єктів 

комунальної власності Конотопської міської ради, що 

підлягають приватизації у 2021 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про Порядок виплати грошової компенсації за поховання учасників бойових 

дій і інвалідів війни. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Розановій Оксані Михайлівні, начальнику управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект рішення обговорювався на засіданні профільної 

комісії, зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Порядок виплати 
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грошової компенсації за поховання учасників 

бойових дій і інвалідів війни. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про затвердження складу присяжних. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Волошко Яні Олегівні, завідувачу сектору юридичної 

роботи міської ради. 

Волошко  

Яна Олегівна 

Прийняття даного рішення необхідне для забезпечення 

повноцінної роботи Конотопського міськрайонного суду. 

Даний проект рішення розглядався на профільній 

регламентній комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Так як пропозицій щодо інших кандидатур не було, то 

комісія вирішила затвердити список цей. Тому 

рекомендуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 12. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження складу 

присяжних. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 внесені доповнення і зміни до положення, і 

замість пункту 18, 19 запропоновано об'єднати в один 

пункт. Пункт 18 викласти в наступній редакції: 

"Організовує роботу щодо аналізу, моніторингу, 

підготовки звітності з питань здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг за публічні кошти та надає 

методичну допомогу розпорядникам бюджетних коштів з 

питань закупівель". Інших пропозицій та зауважень від 

інший комісій не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні  
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Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Комісією розглянутий проект рішення, дійсно, була 

правка - об'єднати пункти 18 та 19 розділу 4 положення 

про управління економіки і затвердити його в новій 

редакції в якій щойно виклала Людмила Анатоліївна. 

Просимо підтримати даний проект рішення з даною 

правкою. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Вчора на засіданні бюджетної комісії ми два рази 

обговорювали це питання. Внесені зміни в питання, що 

стосується координації роботи з питань пасажирських 

перевезень і міським авто і електротранспортом, щоб 

управління економіки допомагало і несло солідарну 

відповідальність в тому числі з КП "КТУ" за наш 

електротранспорт.  

По друге. Дійсно, 18 і 19 пункти були об'єднані і викладені 

в новій редакції, і ми маємо надію, що з сьогоднішнього 

дня управління економіки не буде втручатися в тендерні 

процедури розпорядників коштів.  

Але, ми коли говорили в грудні про те, що положення 

потребує змін, то на сьогоднішній день і це питання було в 

грудні, управління в своїй діяльності керується 

Конституцією, актами, наказами Міністерства економіки 

та з питань європейської інтеграції, то немає такого 

Міністерства. Це питання було і в грудні і зараз. Тобто, 

крім тих питань, які були виправлені, все інше в тій самій 

редакції, яке було і в грудні. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Ті пункти, що Ви зараз виклали на останнє, я вперше чую. 

Про зауваження, де про що говориться я не знаю, 

говориться за закритими дверима, нажаль. Те, що Ви 

зробили зауваження по Міністерству, ми його виправимо в 

робочому порядку при друкуванні оригіналу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Тут потрібно зразу прописати, щоб в рішенні було. 

Якщо мова йде про Міністерство, про формулювання, 

воно одразу повинно бути зараз прописано в проекті 

рішення на старті на голосуванні, або зараз тоді мені 

потрібно ставити на голосування за основу, а потім 

вносити цю зміну в цей проект рішення, щоб змінити це. 

Ми маємо за це проголосувати і потім воно буде мати 

офіційний статус. А те, що потім відредагуємо, то так не 

можна, це ж не орфографічна помилка. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 7. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Людмила Іванівна! Ви, як голова профільної комісії, 

зачитайте ту правку, яку Ви озвучили від комісії, я її 

поставлю на голосування і потім поставлю питання на 

голосування, яке пов'язано з назвою Міністерства. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Бюджетною комісією було запропоновано пункт 18, 19 

пропонованого положення розділу №4 об'єднати і 

викласти в наступній редакції: "Організовує роботу щодо 

аналізу, моніторингу, підготовки звітності з питань 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за публічні 

кошти та надає методичну допомогу розпорядникам 

бюджетних коштів з питань закупівель". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. Друга правка по Міністерству. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я думаю, що Людмила Анатоліївна зараз краще знає, яку 

назву має Міністерство, але зараз Міністерство економіки 

та з питань європейської інтеграції. Зараз, здається, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства. Якось так. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

На сьогодні - це Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. Пропонуємо 

виключити Міністерство те, яке на сьогодні не чинне і 

включити фразу «Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто, це друга правка. Це те, що у вас підписано в 

офіційному протоколі? 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

У нас офіційний протокол підписаний відносно пункту 18, 

19. Це щодо правки, яку сказав Тарас Павлович. Це друга 

правка. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я кажу про те, що комісія прийняла рішення. Тому що 

Тарас Павлович казав ще, ініціативи називав, але те, що 

комісія прийняла рішення, я просто щоб розуміти і 

правильно поставити на голосування.  

Товариство! Ставлю на голосування правки, які прийняті 

на профільній комісії міської ради і додатково правка, яка 

була озвучена по Міністерству, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки бюджетної комісії озвучені 

Ігнатенко Л.І. 

Семеніхін  Які є пропозиції? Немає. 
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Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян депутатами. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на регламентній 

комісії і варіант, який пропонується до розгляду сесії був 

наданий вам додатково сьогодні на столах. Тобто, це 

здійснення закріплення за 38 депутатськими округами в 

межах 4 виборчих округів. Попередньо з усіма депутатами 

узгоджені ці депутатські округи, незгоду висловив лише 

депутат Сахно зі своїм закріпленням. Його сьогодні немає 

на сесії. Інших зауважень і пропозицій не надходило. Була 

ще пропозиція Ольги Віталіївни Беспалої, але вона в 

протоколах жодної комісії не була відображена, можливо 

вона озвучить її зараз. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук 

Оксана Анатоліївна 

Комісією було вивчене це питання, узгоджено попередньо 

з депутатами, тому пропонуємо підтримати. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Ми будемо голосувати за рішення, яке надруковано в 

матеріалах чи яке роздано? Бо я не знайшов своїх ніяких 

змін і своєї дільниці. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

У Вас 4 виборчий округ, 33 округ і є, просто не 

додрукували один листок. Прошу вибачення, так як було, 

так і є, 33 округ. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Повідомила, що є ще помилки в 25 і 26 пунктах в назвах 

вулиць. 

 Обговорення питання. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Повідомила, що назви вулиць будуть приведені у 

відповідність до нових назв. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Задав питання чому Сахно О.О. не згоден з його 

розподілом. 

Яременко  В запропонованих проектах рішення Сахно О.О. 
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Наталія Анатоліївна закріплений за тим округом за яким попередньо він 

здійснював свою депутатську діяльність і відповідно 

балотувався по 1 виборчому округу. На сьогоднішній день 

він виявив бажання здійснювати діяльність по виборчому 

округу по вулиці Лісового, який є 3 виборчим округом на 

якому він не балотувався. Це 16 округ, за ним наразі 

запропоновано закріпити депутата Бібика, який там 

балотувався і відповідно отримав голоси.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про закріплення 

депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян 

депутатами. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

У мене є правка щодо положення про організацію 

прийому громадян депутатами Конотопської міської ради 

8 скликання. Проводити прийом громадян це є наш 

обов'язок, не всі депутати мають певну власність у місті 

(кафе тощо), не всі депутати є керівниками комунальних 

установ, тому ті депутати, які цього не мають, хочуть теж 

мати можливість нормально проводити прийом громадян. 

Тому у положення про організацію прийому громадян 

пропоную внести таке речення: "Забезпечити у 

приміщеннях комунальних закладів і установ можливість 

депутатам проводити прийом громадян з урахуванням 

протиепідемічних вимог". 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Хочу сказати, що заклади освіти не можуть бути включені 

до даного переліку закладів, оскільки на сьогодні ми не 

впускаємо навіть батьків до закладу освіти.  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Я сказала з урахуванням протиепідемічних вимог і 

Людмила Іванівна не може знати коли закінчиться цей 

карантин. 

По друге, з приводу депутатської кімнати. Моя дільниця 

досить віддалена і коли є люди, які бажають отримати чи 

матеріальну допомогу, чи консультацію, це люди 

похилого віку, можливо з особливими потребами, то я б 

зробила прийом громадян максимально наближений до 

місця проживання людей. Тому пропоную підтримати 

мою таку правку. 

Клименко  

Іван Григорович 

У нас на сьогоднішній день 21 століття і майже всі люди, і 

люди похилого віку мають мобільні телефони. Тому 
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кожен депутат має можливість поїхати на індивідуальний 

прийом до цієї людини. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я не розумію в чому проблема. Ми представники громади 

і є пропозиція, щоб було зручно для громади міста. Тому 

потрібно підтримати пропозицію Беспалої. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував із переліку виключити заклади освіти. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Запропонувала підтримати пропозицію Беспалої О.В. так 

як там вказано, що проводити прийом з дотриманням 

протиепідемічних вимог. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування доповнення Беспалої Ольги 

Віталіївни, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене Беспалою О.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про закріплення 

депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян 

депутатами. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас зараз така сама ситуація, яка була і наприкінці 

грудня. Тобто, ми розглянули всі питання крім регламенту 

міської ради. Тоді ми проголосували, щоб перенести його 

на наступне пленарне засідання. Зараз ми повинні 

розглянути це питання або перенести його на наступне 

пленарне засідання. 

 

26.Депутатський запит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так і буде. Зараз є депутатські запити, а потім перейдемо 

до регламенту.  

Дивіться, є спільний депутатський запит, якщо ви не 

заперечуєте я його зачитаю: 

"Керуючись частиною 1 статті 21 Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад" з метою захисту інтересів 

громади Конотопа, відновлення справедливого, соціально 

орієнтованого тарифоутворення та цін на енергоносії, 

зменшення соціальної напруги у суспільстві та на 

виконання доручення виборців (те, що ми збиралися біля 

міської ради не один раз і спілкувалися), 



24 

д о р у ч и т и: 

Виконавчим органам Конотопської міської ради розпочати 

процедуру перегляду ставки земельного податку в частині 

його збільшення та коефіцієнтів по визначенню розмірів 

орендної плати для підприємств, установ, організацій, які 

здійснюють використання земельних ділянок для 

господарської діяльності з газу та електропостачання.". 

Тобто, мова зараз йде про те, щоб ми зараз офіційно 

розпочали процедуру підготовки проекту рішення, щоб 

він відповідав всім законним вимогам про те, щоб 

запровадити максимальну ставку податку з коефіцієнтом 

12 для облгазу і обленерго, з метою створення фонду, куди 

буде надходити ця дельта в результаті збільшення і з 

цього фонду будуть витрачатися гроші виключно на 

матеріальну допомогу тим людям, які не в змозі заплатити 

за електроенергію, заплатити за газ, тобто допомога. Це не 

означає, що вся сума буде платитися за людей, але якась 

частина буде доплачуватися, щоб люди могли 

компенсувати собі збільшення вартості газу і 

електроенергії.  

Товариство! Тут є підписи, всіх я зачитувати не буду, 

якщо хочете я зачитаю. Але я думаю, що це трішки не 

справедливо буде, ми потім його опублічним, тому що є 

багато інших депутатів, які це підтримують. 

Цей запит до тимчасової президії Конотопської міської 

ради 8 скликання, депутатам Конотопської міської ради 8 

скликання.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Це дійсно питання, про яке кожна фракція говорить і це 

питання ми повинні розглянути, але я не розумію 

юридичних наслідків. Зараз це депутатський запит, він 

направлений до тимчасової президії, яка практично у нас 

сьогодні останній день працювала. Який ефект буде від 

цього депутатського запиту? Я думаю, що ми, всі 

депутати, завтра повинні розпочати роботу над 

створенням проекту рішення, реального і потім його 

прийняти, розглянути на комісіях і прийняти міською 

радою.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рішення будуть готувати відповідні управління, сектори і 

відділи Конотопської міської ради. Депутатський корпус 

буде приймати активну участь у створенні цього проекту 

рішення. Зараз ми маємо дати доручення нашому 

виконавчому комітету - земельному відділу, відділу 
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архітектури та містобудування, сектору юридичної роботи 

міської ради розпочати підготовку цього рішення. Щоб ми 

не прийшли з вами і не почали в інтернет заходити, 

шукати і так далі, ми  прийдемо і у нас буде проект 

рішення, ми підемо по кожному пункту вивчати, це 

відповідає Закону, це підходить, щоб людям допомогти, а 

це не підходить. Тобто треба підготувати базу. Розумієте? 

Це не означає, що ось це рішення, яке випрацюють відділи 

і управління виконавчого комітету, ми повинні 

проголосувати. Ми повинні потім будемо його вивчити, 

внести свої пропозиції, правки і потім проголосувати. 

Тобто, це є процедура підготовки рішення. Якщо б зараз, 

на даний момент, був офіційно призначений міський 

голова, то це повноваження міського голови, він і так це 

зробив би. Оскільки такої людини у нас немає і нам 

потрібно зробити саме це, дати від усього депутатського 

корпусу. Я прошу, щоб ми не розділялися на партії, на 

фракції, щоб це було спільно, на підтримку людей 

направлено. Люди цього вимагають, люди цього чекають. 

Тому пропозиція проголосувати депутатський запит, щоб 

розпочалася процедура підготовки цього проекту рішення.  

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Я двома руками за зменшення тарифів, але з того, що 

почула, є запитання. Які гарантії того, що це збільшення 

не ляже в тарифи? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Гарантія 100%, тому що, якщо ми збільшуємо у м.Конотоп 

це, то тариф один єдиний для всієї України і із-за міста 

Конотоп ніхто не буде змінювати тариф. Тим паче є 

вчорашнє рішення Верховної Ради про заборону 

збільшення тарифів в цьому році. Але тарифи фактично 

вже збільшені і людям вже треба якось виживати, і це 

єдиний спосіб. Бюджет у нас зараз фактично порожній, у 

зв'язку з цими пандеміями, кризами і так далі, а людям 

нам треба допомогти. Власниками обленерго і облгазів є 

не ми з вами, є люди, які навіть не є громадянами України. 

Гроші, які ми сплачуємо, йдемо в касу, платимо за газ чи 

за електрику, вони й йдуть одразу в офшори. Нам потрібно 

зараз з цих олігархів отримати хоча б якусь компенсацію 

для людей. Якщо б ми, наприклад, піднімали ставку  

податку для Теплогаранту або водоканалу, тоді так, це 

однозначно вплине, тому що вони повинні закладати це в 

складову тарифу. А в даному випадку ні. 

Ставлю на голосування депутатський запит і прошу 
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підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит. 

 

22.Депутатські запити Олега Яременка. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступний депутатський запит депутата Олега Яременка. 

Яременко 

Олег Володимирович 

 

В 2020 році управлінням житлово-комунального 

господарства Конотопської міської були передбачені 

кошти на здійснення поточного ремонту асфальтного 

покриття на ділянці дороги по вул.Івана Франка, на якій 

здійснюється рух громадського транспорту, але кошти не 

були освоєні і на кінець бюджетного року повернуті у 

вільний залишок. 

Прошу підтримати, при розподілі вільного залишку, 

виділення коштів в сумі 600 тис.грн. на здійснення 

поточного ремонту асфальтного покриття на ділянці 

дороги по вул.Івана Франка, на якій здійснюється рух 

громадського транспорту. Вказана ділянка перебуває 

вкрай незадовільному стані та потребує невідкладного 

ремонту. 

Другий запит. В 2020 році виконавчими органами 

Конотопської міської реалізовувалися проекти-переможці 

у рамках "Громадського бюджету м.Конотоп 2020 року", 

але кошти на реалізацію проекту-переможцю 

"Встановлення дитячого майданчика по 5 провулку 

Дарвіна" не були освоєні і на кінець бюджетного року 

повернуті у вільний залишок. 

Прошу підтримати, при розподілі вільного залишку, 

виділення коштів в сумі 150 тис.грн.  на реалізацію 

проекту-переможцю "Громадського бюджету м.Конотоп 

2020 року" - "Встановлення дитячого майданчика по 5 

провулку Дарвіна". 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування цей об'єднаний депутатський 

запит, прошу підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатські запити Олега Яременка. 

 

24.Депутатський запит Ярослава Глущенка щодо підтримки ОСББ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступний депутатський запит депутата Ярослава 

Глущенка. 
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Глущенко  

Ярослав Сергійович 

До мене, як до депутата Конотопської міської ради, 

звернулися голови ОСББ з проханням посприяти в 

підтримці та розвитку існуючих ОСББ міста та 

запланувати на 2021 рік для кожного ОСББ кошти в сумі 

100 тис.грн. Виділення коштів для існуючих ОСББ в 2021 

році спонукатиме мешканців міста на створення нових 

ОСББ.  

Звернення надавали голови ОСББ, тому вони написали, 

що прошу позитивно розглянути дане звернення та про 

розгляд даного звернення повідомити мене особисто, як 

депутата, письмово, за електронною адресою, яка вказана 

у зверненні, а також за адресою: вулиця Шевченка, 19А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Ярослава 

Глущенка щодо підтримки ОСББ. 

 

25.Депутатський запит Оксани Поліщук щодо освітлення прибудинкової 

території по вулиці Деповська, 105. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступний депутатський запит депутата Оксани Поліщук. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

До мене, як до депутата міської ради, звернулася голова 

ОСББ "Порт 1" Дрофа Тетяна з проханням посприяти з 

включенням в бюджет на 2021 рік коштів на освітлення 

прибудинкової території за адресою: вулиця Деповська, 

105. 

Прошу позитивно розглянути дане звернення та про 

розгляд цього звернення повідомити мене письмово за 

вказаною адресою. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Повідомила, що такі запити потрібно розглядати і 

вирішувати як депутатські звернення, а не розглядати на 

сесії як депутатські запити. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Повідомив, що це право депутатів давати запити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Оксани Поліщук 

щодо освітлення прибудинкової території по вулиці 

Деповська, 105. 
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20.Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Залишається питання регламенту і як сказав Тарас 

Павлович, нам потрібно його прийняти на цій сесії. Але, 

коли ми з вами домовлялися про регламент, коли будемо 

голосувати і приймати, ми тоді говорили, що коли буде 

зрозуміло хто стане міським головою, тоді з міським 

головою ми сідаємо і проговорюємо деталі цього 

регламенту і тоді приймаємо рішення. У мене прохання до 

вас, я зараз це поставлю на голосування, щоб питання 

регламенту перенести на наступний тиждень, окремо 

зберемося, щоб його проголосувати, щоб у нас не було 

зараз сварок. Ми окремо зберемося разом, хто бажає взяти 

участь в обговоренні цього регламенту, проговоримо всі 

статті, вирішимо і проголосуємо в спокійній обстановці.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я ставлю на голосування пропозицію, щоб перенести 

питання регламенту на наступне пленарне засідання. Які є 

пропозиції? Можна вівторок, можна середа, можна четвер, 

можна п'ятниця, коли ви скажете. 

 Обговорення питання щодо дати наступного пленарного 

засідання. 

Домовилися провести наступне пленарне засідання у 

вівторок 02.02.2021 о 10.00 з питання "Про 

затвердження регламенту Конотопської міської ради 

8-го скликання". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування про перенесення питання «Про 

затвердження регламенту Конотопської міської ради 

8-го скликання» на наступне пленарне засідання, на 

02.02.2021 о 10.00. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 3, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перенесення питання на наступне 

пленарне засідання на 02.02.2021 о 10.00. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оскільки всі питання порядку денного на сьогодні були 

розглянуті, я оголошую пленарне засідання другої сесії 

міської ради закритим. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Головуючий на засіданні      Артем СЕМЕНІХІН 


