
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 3 сесія Конотопської міської ради 
 

 

від 25.02.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

Усього депутатів: 39 (38 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії: 36 (35 депутатів та міський голова) (список додається). 

 

 Згідно черги, відкрив 3 сесію Конотопської міської ради 8 

скликання член тимчасової президії Омельченко Тарас 

Павлович. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановні депутати! Розпочинаємо роботу. 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 33.  

Третя сесія Конотопської міської ради 8 скликання 

оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановні депутати! На сесії присутні: заступники міського 

голови, керівники управлінь та відділів міської ради, засоби 

масової інформації та представники громадськості. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановні депутати та присутні!  

Слово для оголошення результатів повторних виборів 

міського голови, які відбулися 24 січня 2021 року надається 

Єзерській Оксані Сергіївні, голові Конотопської міської 

територіальної виборчої комісії. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

У повторних виборах міського голови зареєструвались і 

взяли участь сім кандидатів. Кількість  голосів, поданих 

"за" кандидатів на посаду міського голови: 

Губенко Наталія Сергіївна - 2094 голосів виборців. 

Завгородній Сергій Іванович - 6413 голосів виборців. 
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Павлов Юрій Іванович - 525  голосів виборців. 

Пасько Микола Сергійович - 818 голосів виборців. 

Пащенко Інна Олексіївна - 674 голоси виборців. 

Семеніхін Артем Юрійович - 7474 голосів виборців. 

Ульянченко Оксана Федорівна - 339 голосів виборців. 

Проголосувало 18556 виборців. 

Таким чином, керуючись виборчим кодексом України, на 

підставі протоколів дільничних виборчих комісій, 

Конотопська міська територіальна виборча комісія 

визначила обраним та зареєструвала Конотопським міським 

головою  Семеніхіна Артема Юрійовича згідно постанови 

№60 від 16.02.2021 року. 

Рішення Конотопської міської територіальної виборчої 

комісії про підсумки  повторних виборів Конотопського  

міського голови не оскаржувалося.  

Прошу новообраного голову Конотопської міської ради 

Семеніхіна Артема Юрійовича відповідно до статті 11 

Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» скласти присягу та отримати посвідчення 

Конотопського міського голови. 

 Семеніхін А.Ю. поруч з Державним Прапором за трибуною 

складає присягу. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Присяга посадової особи місцевого самоврядування:  

"Я, Семеніхін Артем Юрійович, усвідомлюючи свою 

високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно 

служити громаді та народові України, неухильно 

дотримуватися Конституції України та законів України, 

сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і 

законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої 

посадові обов'язки". 

 Семеніхін А.Ю. на трибуні підписує присягу посадової 

особи місцевого самоврядування. 

Єзерська О.С. вручає Семеніхіну А.Ю. нагрудний знак 

"Міський голова" та посвідчення міського голови. 

Привітання новообраного міського голови, вручення 

міському голові квітів від присутніх в залі. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановні депутати! На цьому повноваження тимчасової 

президії Конотопської міської ради 8 скликання 

закінчуються. Повноваження щодо ведення сесії надаються 

міському голові Семеніхіну Артему Юрійовичу. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Товариство! Слово для оголошення повідомлення про 

реєстрацію депутата Конотопської міської ради 8 
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скликання надається Єзерській Оксані Сергіївні, голові 

Конотопської міської територіальної виборчої комісії. 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

На підставі заяви Семеніхіна Артема Юрійовича, про 

відмову від мандата депутата Конотопської  міської  ради 

Конотопська міська територіальна виборча комісія визнала 

обраним та зареєструвала депутатом від політичної партії 

ВО "Свобода" наступного за черговістю кандидата в 

депутати  у  єдиному багатомандатному виборчому  

окрузі з виборів депутатів Конотопської міської ради 

Некрасова Станіслава Володимировича на підставі 

відповідних документів для реєстрації. 

Прошу новообраного депутата отримати посвідчення та 

нагрудний знак. 

 Єзерська О.С. вручає Некрасову С.В. посвідчення депутата 

та нагрудний знак "Депутат міської ради". 

Єзерська  

Оксана Сергіївна 

На цьому повноваження Конотопської територіальної 

виборчої комісії закінчуються. Дякую всім хто підтримував 

і оцінив нашу титанічну працю. 

 Міський голова подякував голові ТВК за їх працю та вручив 

квіти. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Подякував міській громаді за підтримку. Висловив надію 

та побажання, що нова каденція докладе чимало зусиль для 

розвитку та розбудови міста. 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Продовжуємо роботу. Шановні депутати! Для подальшої 

роботи сесії нам необхідно обрати робочий орган - 

редакційну комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: Андрій Франчук та Віталій Гланц. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу депутатів, обраних до складу редакційної комісії 

зайняти свої місця і визначитись по голові редакційної 

комісії.  

Головою редакційної комісії обрано Гланца Віталія 

Аркадійовича. 

ПРОПОЗИЦІЇ 
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до порядку денного 3 сесії міської ради 8 скликання 
 

  25 лютого 2021 року 

№ Назва рішення  

1.  Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

 Москаленко І.Ю., заступник начальника фінансового управління 

Конотопської міської ради 

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

2.  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 

3.  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 

4.  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 

5.  Про продовження терміну  договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки 

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

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

6.  Про внесення змін до рішень міської ради та 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 

7.  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 

8.  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 

9.  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 

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 
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11.  Про затвердження Програми забезпечення Конотопської міської 

територіальної громади містобудівною документацією на 2018-2022 роки в 

новій редакції 

 Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

12.  Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади затвердженого 

рішенням міської ради від 07.09.2020 (7 скликання, 41 сесія) 

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

ради 

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

13.  Про затвердження передавального акту КРЕП «Центральне» до 

правонаступника ЖРЕП «Житлосервіс» 

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

ради 

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

14.  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2018-2021 роки» 

 Беспала О.В., начальник управління освіти Конотопської міської ради 

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

15.  Про затвердження Програми залучення інвестицій та грантів для 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 

16.  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік 

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

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

17.  Про розгляд електронної петиції «Визнати котів частиною екосистеми міста»  

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

Конотопської міської ради 

Марченко Ю.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

1 Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік   

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 договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки   

6 Про внесення змін до рішень міської ради та виконкому, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

7 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації   

8 Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

9 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги   

10 Про розробку мостобудівної документації   

11 Про затвердження Програми забезпечення Конотопської міської 

територіальної громади містобудівною документацією на 2018-2022 роки в 

новій редакції   

12 Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади затвердженого 

рішенням міської ради від 07.09.2020 (7 скликання, 41 сесія)   

13 Про затвердження передавального акту КРЕП «Центральне» до 

правонаступника ЖРЕП «Житлосервіс»   

14 Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2018-2021 роки»   

15 Про затвердження Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2025 року   

16 Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік   

17 Про розгляд електронної петиції «Визнати котів частиною екосистеми міста»   

18 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки   

19 Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

20 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік   

21 Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень   
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22 Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради   

23 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021 (8 скликання, 2 

сесія) «Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян депутатами   

24 Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

вакциною від корона вірусної хвороби COVID-19 населення Сумської області 

та міста Конотоп   

25 Розгляд звернень, запитів  

 

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Вчора, на загальних зборах, депутатами було 

вирішено включити до порядку денного проекти рішень, що 

стосуються КРЕП "Центральне" та ЖРЕП "Житлосервіс", а 

саме: 

-"Про внесення змін до Статуту житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства "Житлосервіс"; 

-"Про внесення змін до програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки"; 

-"Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на 2021 рік". 

Разом з тим, у нас є ще додаткові проекти рішень, які вчора 

теж обговорювалися на загальних зборах, а саме: 

-"Про умови оплати праці міського голови"; 

-"Про внесення змін до складу постійних комісій міської 

ради"; 

-"Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021 

(8 скликання, 2 сесія) "Про закріплення депутатів 

Конотопської міської ради 8 скликання за округами та 

організацію прийому громадян депутатами". 

Також надійшло звернення від фракції "Європейська 

Солідарність" щодо включення до порядку денного питання 

"Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII 

скликання до Президента України та Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення вакциною від коронавірусної 

хвороби COVID-19 населення Сумської області та міста 

Конотоп". Дане питання було розглянуто профільною 

комісією та запропоновано винести його на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного в 

цілому з додатковими рішеннями, прошу голосувати. Тобто, 
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рішення, які надруковані в матеріалах сесії і ті, які я щойно 

озвучив. Якщо не має зауважень та заперечень, ставлю на 

голосування затвердження порядку денного. Одразу хочу 

оголосити про конфлікт інтересів в рішенні про умови 

оплати праці міського голови. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

3 сесії Конотопської міської ради 8 скликання 
 

25.02.2021 

№ з/ч Питання порядку денного 

1.  Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

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  договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки 

6.  Про внесення змін до рішень міської ради та виконкому, скасування  рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

7.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

8.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

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

на земельні торги 

10.  Про розробку мостобудівної документації 

11.  Про затвердження Програми забезпечення Конотопської міської 

територіальної громади містобудівною документацією на 2018-2022 роки в 

новій редакції 

12.  Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади затвердженого 

рішенням міської ради від 07.09.2020 (7 скликання, 41 сесія) 

13.  Про затвердження передавального акту КРЕП «Центральне» до 

правонаступника ЖРЕП «Житлосервіс» 

14.  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2018-2021 роки» 

15.  Про затвердження Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2025 року 
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16.  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік 

17.  Про розгляд електронної петиції «Визнати котів частиною екосистеми міста» 

18.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

19.  Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

20.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

21.  Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень 

22.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021 (8 скликання, 2 

сесія) «Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян депутатами 

24.  Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 населення Сумської області 

та міста Конотоп 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Товариство! Щойно стало відомо, що до нас доєдналися на 

сесії:  

Печененко В’ячеслав Петрович, заступник голови Сумської 

обласної державної адміністрації; Фролов Олександр 

Вікторович, заступник начальника управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської 

обласної державної адміністрації; Кірша Андрій 

Миколайович, радник голови Сумської обласної державної 

адміністрації. 
  

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Москаленко Ірині Юріївні, заступнику начальника 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 80 Бюджетного Кодексу 

України, на розгляд міської ради подано рішення "Про 

затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської 
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міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік". 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, на загальних зборах депутатів, зауважень 

та пропозицій не надходило, прошу даний проект рішення 

підтримати і винести на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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, на загальних зборах депутатів, зауважень немає, 

просимо підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади за 2020 рік. 

(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 рішення було обговорено на засіданнях 

профільних комісмій та спільних депутатських зборах. На 

всі надані запитання були надані роз'яснення, просимо даний 

проект рішення підтримати та винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект розглядався на загальних зборах депутатів, 

пропонуємо його підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення 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). 
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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 засіданні 

профільної комісії, зауважень та пропозицій не надійшло, 

прошу даний проект підтримати та винести його на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект розглядався на комісіях, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, 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 було обговорено на засіданнях 

профільних комісій та спільних депутатських зборах, 

зауважень та пропозицій не надходило, просимо даний 

проект рішення підтримати та винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект розглядався на комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 
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надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про продовження терміну договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки. 

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 обговорено на засіданнях 

профільних комісій та спільних депутатських зборах, 

зауважень та пропозицій не надходило, просимо даний 

проект рішення підтримати та винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект розглядався на комісіях, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну  

договорів оренди землі та припинення прав на земельні 

ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про внесення змін до рішень міської ради та виконкому, 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 обговорено на засіданнях  

комісій та спільних депутатських зборах, зауважень та 

пропозицій не було, просимо даний проект рішення 

підтримати та винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішень міської ради та виконкому, 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 обговорено на засіданнях 

профільних комісій та спільних депутатських зборах, 

зауважень та пропозицій не було, просимо даний проект 

рішення підтримати та винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект розглядався на комісіях, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується надати згоду на 

викуп ділянки по вулиці Професійній, 30А для 

обслуговування приміщення меблевого цеху. Даний проект 

рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та 

спільних депутатських зборах, зауважень та пропозицій не 

було, просимо даний проект рішення підтримати та винести 

його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  Даний проект розглядався на комісіях, пропонуємо 
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Михайло Васильович підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект іршення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

земельні торги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується на земельних торгах 

у формі аукціону реалізувати право оренди на земельну 

ділянку по вулиці Червоної Калини. Даний проект рішення 

було обговорено на засіданнях профільних комісій та 

спільних депутатських зборів, зауважень та пропозицій не 

було, просимо даний проект рішення підтримати та винести 

його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект розглядався на комісіях, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку 

земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.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 профільній комісії та 

на загальних зборах депутатів, прошу підтримати. 

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 розглядався на комісіях, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку мостобудівної 

документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про затвердження Програми забезпечення Конотопської міської 

територіальної громади містобудівною документацією на 2018-2022 роки в новій 

редакції. 

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 та 

на загальних зборах депутатів. В бюджетній комісії була 

пропозиція додати до програми село Калинівка та Лобківка  

(розробка генеральних планів на 2022 рік). Даний проект 

рішення ми винесемо на наступну сесію, оскільки є 

необхідність у висновках профільних управлінь. Також на 

загальних зборах було питання щодо звіту по програмі, він 

підготовлений і буде розісланий депутатам для 

ознайомлення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Валовому Михайлу 

Васильовичу. 

Валовий  

Михайло Васильович 

Даний проект розглядався на комісіях, пропонуємо 

підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Дійсно, бюджетна комісія надавала таку пропозицію. Я 

думаю, що питання генерального плану і питання 

містобудування ми повинні вирішувати в комплексі. Чому 

ми зараз не можемо додати розробку і затвердження 

генерального плану сіл Калинівка і Лобківка? У нас буде 

місто Конотоп, село Підлипне. А Лобківка і Калинівка? 

 Обговорення питання (Виступали: Холодьон С.І., Семеніхін 

А.Ю., Омельченко Т.П.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Програми забезпечення Конотопської міської 

територіальної громади містобудівною документацією 

на 2018-2022 роки в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію бюджетної комісії, щоб 

доєднати до цієї програми села Лобківка і Калинівка на 2022 

рік. Також даємо доручення фінансовому управлінню і 

управлінню економіки надати висновок до цього рішення. 

Ставлю на голосування правку бюджетної комісії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка бюджетної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми забезпечення Конотопської міської 

територіальної громади містобудівною документацією 

на 2018-2022 роки в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади затвердженого 

рішенням міської ради від 07.09.2020 (7 скликання, 41 сесія). 

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 розглядався на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

було, прошу винести на голосування і підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Даний проект рішення був розглянутий комісією, пройшло 

обговорення, комісія рекомендує прийняти даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 
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Конотопської міської об’єднаної територіальної громади 

затвердженого рішенням міської ради від 07.09.2020 (7 

скликання, 41 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про затвердження передавального акту КРЕП «Центральне» до 

правонаступника ЖРЕП «Житлосервіс». 

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, на загальних зборах депутатів. За 

результатами розгляду обговорення на загальних зборах 

депутатів, вчора, було надано доручення підготувати 

відповідні проекти рішень управлінню ЖКГ і фінансовому 

управлінню, які підготовлені і сьогодні включені до порядку 

денного, і будуть представлені депутатам для голосування 

наступними доповідачами. Ці проекти рішення стосуються 

можливості погашення заборгованості правонаступника 

ЖРЕП "Житлосервіс". Прошу даний проект рішення 

підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Даний проект рішення був розглянутий комісією, комісія 

рекомендує прийняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

передавального акту КРЕП «Центральне» до 

правонаступника ЖРЕП «Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2018-2021 роки». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Беспалій 

Ользі Віталіївні, начальнику управління освіти Конотопської 

міської ради. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

На загальних зборах я пояснювала причину прийняття 

такого рішення, звучала пропозиція Людмили Іванівни 
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Голова фракції Ігнатенко доповнити пункт 7.6 на сторінці 93 "Переведення 

початкової ланки Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 імені Г. Гуляницького". Людмила Іванівна 

пропонувала додати "та НВК "Казка" з харчування, 

організованого приватними підприємцями на харчування, 

організоване управлінням освіти Конотопської міської ради. 

Даний захід планувалося провести у 2021 році. Прошу 

підтримати в тій редакції, яку я щойно озвучила. 

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, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, в тій 

редакції, в якій озвучила пані Беспала, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2018-2021 роки». 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про затвердження Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2025 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій 

Людмилі Анатоліївні, начальнику управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Дана програма розглядалася на засіданні профільної комісії, 

було внесено на 120 сторінці можливість участі у зустрічах і 

ініціатора зустрічі з інвестором, окрім посадових осіб 

місцевого самоврядування. Інших пропозицій і зауважень не 

було, прошу підтримати програму. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Коханову Максиму 

Олександровичу. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

На профільній комісії розглядалося дане питання, прошу 

підтримати з урахуванням правки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Озвучте правку для редакційної комісії. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

На сторінці 120, другий абзац: "У зустрічах з інвестором 

беруть участь лише необхідні співробітники, як правило, у 

складі не більше трьох осіб.". Додати, що крім необхідних 

співробітників "або/та ініціатори зустрічі", які, можливо 
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привели інвестора.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Додаємо "та ініціатори зустрічі". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Задав питання щодо програми ЮЛІД. 

 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Повідомила, що міська рада не підпадає під умови програми 

ЮЛІД. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування озвучений проект рішення в цілому 

разом з доповненням, яке робила бюджетна комісія, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період 

до 2025 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

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 засіданнях профільних 

комісій, була пропозиція профільної комісії виключити 

пункт 1 і пункт 4 з плану. Це рішення відділу міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності. Моя 

пропозиція - винести даний проект рішення в повній 

редакції, опрацювати відділами, управліннями, потім вже 

приймати рішення за висновками регуляторної служби. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Комісія вивчила дане питання, досвід інших міст України, 

наприклад, Дніпро, Івано-Франківськ, Обухів, Умань, 

Тернопіль, Вінниця та існуючу юридичну практику з цього 

питання та вважає, що пункт 1 і пункт 4 не відносяться до 

повноважень міської ради. 

Щодо пункту 1 рішення "Про заборону розміщення 

магазинів "Секонд Хенд" в не житлових приміщеннях 

багатоповерхових житлових будинків на території 

Конотопської міської  територіальної громади" комісія 

вважає, що у разі наявності скарг від населення подібного 
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роду дане питання повинне вирішуватися в межах Закону 

України "Про основні засади державного нагляду, контролю 

у сфері господарської діяльності" шляхом проведення 

відповідної експертизи Держспоживслужби України 

відповідно до статті 7 вищевказаного Закону та у разі 

підтвердження порушень суб'єктами господарської 

діяльності, відповідна справа повинна бути передана до 

суду.  

Щодо пункту 4 рішення "Про заборону на території 

Конотопської міської територіальної громади реалізації та 

використання штучних квітів, інших ритуальних товарів, 

виготовлених з пластику" комісія вважає за потрібне 

зауважити, що питання збереження екології є дуже 

нагальним для нашого суспільства та для нашого міста. 

Однак, комісія вважає, що потрібно здійснити наступні 

заходи у місті: 

1.Внести зміни до правил благоустрою населених пунктів 

Конотопської міської територіальної громади щодо 

обмеження розміщення на кладовищах пластикових квітів, 

вінків та інших ритуальних товарів виготовлених з пластику 

та інших неорганічних матеріалів з дотриманням вимог 

Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності". 

2.Проводити широку роз’яснювальну роботу серед 

населення про недоцільність використання штучних квітів та 

їх шкідливого впливу на природу, позитивний досвід 

європейських країн з використання живих квітів, економічну 

шкоду, яку тягне за собою масове і неконтрольоване 

використання штучних квітів на кладовищах і інших 

об'єктах благоустрою міста. 

3.Звернутися до релігійних організацій, які здійснюють 

діяльність на території міста щодо роз'яснення мешканцям 

міста про шкідливий вплив штучних квітів та вінків на 

навколишнє природне середовище. 

4.Організувати виготовлення та встановлення на кладовищах 

міста інформаційних стендів про обмеження використання 

мешканцями міста пластикових та інших штучних квітів та 

їх шкідливий вплив на природу.  

5.Управлінню освіти зобов'язати керівників закладів освіти 

здійснювати широку роз'яснювальну роботу серед 

вихованців та учнів з метою виховання культури із 

застосування живих квітів, інформування учнів про значний 
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шкідливий вплив штучних квітів на навколишнє 

середовище. 

Таким чином, комісія вирішила: 

-рекомендувати міській раді прийняти дане рішення за 

основу та виключити пункт 1 та пункт 4 з плану; 

-відділу міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності підготувати проект звернення 

Конотопської міської ради до Верховної Ради України щодо 

обмеження ввезення до України та виготовлення в Україні 

штучних квітів, які не відповідають санітарним нормам. 

Яременко  

Олег Володимирович 

Людмила Анатоліївна! По першому пункту, згідно 

державно-будівельних норм України будинки, споруди, 

житлові будинки, основні положення ДБН В.2.2-15 від 2005 

року, приміщення, в яких знаходиться "Секонд-хенд" в 

багатоповерхівках, заборона до них відноситься чи не 

відноситься? Є перелік згідно ДБН, приміщення, які 

знаходяться в багатоповерхівках, в них неможливе 

розміщення таких магазинів. До цих магазинів "Секон-хенд" 

відноситься чи ні? 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Це рішення моє, але співвиконавці всі відділи, які надали до 

плану регуляторної діяльності міської ради пропозиції щодо 

необхідності або розробки нового, або внесення змін до тих 

існуючих рішень, які вже є. По ДБН потрібно вивчати 

питання.  

Яременко  

Олег Володимирович 

Згідно діючих норм України, вони не повинні там 

розміщуватися. Прошу вивчити це питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Виступив щодо процедури підготовки регуляторних актів 

по питанням "Секонд-хенд" і пластикових квітів. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я пропоную по другому питанню, 4 пункт. Ми вчора 

говорили про те, що він викладений не правильно, тобто тут 

йде заборона використання всіх ритуальних товарів 

виготовлених з пластику. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це початок підготовки процедури. В процесі підготовки 

цього регуляторного акту буде врахована і Ваша 

рекомендація і Ваша порада. Тому що є група товарів, 

наприклад свічки, вони можуть бути як в скляній баночці так 

і в пластиковій. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я про інше. Зараз ми запускаємо механізм згідно діючого 

законодавства. Ми можемо зміни, суттєві зміни в назву 

проекту рішення вносити після того, як він пройде 

регуляторний висновок? 

Семеніхін  Звичайно. Потім буде викладено рішення в тій формі, там 
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Артем Юрійович буде прописано, як зробити, що заборонити, а що ні. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я про назву. 

 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

І про назву.  

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Можемо суттєво змінювати назву? 

 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Смисл повинен бути той же, а суть можемо міняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тут питання в суті. а не в назві.  

 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Повідомила, що якщо регуляторна служба зробить суттєві 

зауваження, то ми його повинні будемо привести у 

відповідність до тих рекомендацій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мова йде про те, що зараз є ідея і є пропозиція. Зараз ми цю 

задекларовану ідею запускаємо в роботу. Коли у нас ця ідея 

пройде відповідні процедури, тоді буде зрозуміло, як 

правильно вона буде сформульована і яка суть буде 

розписана. Це сама суть, з метою збереження екології. Це не 

є зараз заборона, це просто початок процедури. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я про інше. Я про те, щоб наше рішення було ефективне.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тут мова йде про суть. Тут мова йде не в назві. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Що конкретно Ви хочете змінити? 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ми вчора говорили про те, що ми змінюємо назву. Зараз ми 

говоримо про заборону використання на території 

Конотопської міської територіальної громади всіх 

ритуальних товарів виготовлених із пластику. Це не 

правильно.  

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Яка пропозиція? 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Штучних квітів і все, а інше прибрати, які не відповідають 

санітарним нормам. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми можемо збільшити речення: за виключенням тих, без 

яких відповідні ритуальні послуги не можуть надаватися.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Давайте додамо ще, які не відповідають санітарним нормам. 

Це буде правильно. 

Семеніхін  В тому числі тих, які не відповідають. 
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Артем Юрійович  

Омельченко  

Тарас Павлович 

А які відповідають? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вони принесуть сертифікат відповідності, який виданий в 

Китайській республіці на пластикові квіти. І що ми потім 

зробимо?  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я думаю, що якщо б були такі зміни в назві, то можна було б 

прийняти це рішення. Але звернення все-одно ми повинні 

направити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Відповів, що буде складно контролювати чи відповідають 

пластикові квіти санітарним нормам. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я думаю, що по першому пункту слушна пропозиція 

депутата Яременка. Можливо нам зараз написати про 

заборону розміщення в магазинах, чи там підприємств, 

організацій в житлових приміщеннях багатоповерхових 

житлових будинків, які не відповідають ДБН, які він сказав. 

Це дійсно так.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тарас Павлович! Ми ж потім впишемо це в регуляторному 

акті. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

В положенні чи порядку. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Раптом ця регуляторна комісія скаже, що не таке 

формулювання. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Якщо у нас буде питання в назві відповідно до ДБН, то це 

збільшує шанси проходження і позитивного висновку 

регуляторної служби.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тарас Павлович! Я абсолютно не заперечую, якщо хочете 

так, то я поставлю на голосування так. Я буду просити вас 

підтримати формулювання наступним чином: в тому числі у 

відповідності до ДБН, який назвав пан Яременко. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування 

за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження плану 

діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тепер по правкам. По першому пункту рішення правка 

звучить так: в тому числі відповідно до ДБН. Який номер 

ДБН? 

Яременко  

Олег Володимирович 

ДБН В.2.2-15-2005. Там назва "Не допускається розміщення 

в житлових будинках" і перелік є, що не допускається. 

Семеніхін  В тому числі у відповідності до ДБН, який зараз озвучив пан 
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Артем Юрійович Яременко. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У нас є правки комісії і є правки, які ми зараз обговорювали. 

Але ми зараз повинні прийняти виважене рішення. Яка 

позиція комісії? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я спитаю у всього депутатського корпусу. 

Ставити на голосування правку Омельченка? Так? Так. 

Ставлю на голосування правку про яку ми щойно 

проговорили: в тому числі у відповідності до ДБН. Правка 

Яременка-Омельченка. Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Омельченком Т.П., 

Яременком О.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пане Рошкован, озвучте правку по другому питанню, по 

пластиковим квітам. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

По пункту 4 комісія рекомендувала відділу міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності підготувати 

проект звернення Конотопської міської ради до Верховної 

Ради України щодо обмеження ввезення до України та 

виготовлення в Україні штучних квітів, які не відповідають 

санітарним нормам.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто, це доручення комісії. Управління економіки з 

підрозділами мають підготувати це звернення. 

В четвертому пункті комісія рекомендувала підготувати 

відповідні звернення, посилити роботу в освіті і так далі.  

Це рекомендація комісії і вона взята до уваги. І прошу 

прозвітувати на наступній сесії про виконання доручення 

відповідної комісії. Оргвідділ, прошу це як доручення 

зафіксувати, щоб під підпис і на наступній сесії про хід 

виконання доручення, щоб вони прозвітували. 

Яременко  

Олег Володимирович 

У мене запитання. Те, що депутат Омельченко озвучував 

змінити назву про заборону. Воно залишається, чи будемо 

міняти? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Лишається. Ми ж так і проговорили. Ми ж говорили про 

ДБН.  

Яременко  

Олег Володимирович 

Я за четвертий пункт. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми домовилися, що буде готуватися регуляторний акт, а там 

в процесі підготовки регуляторного акту будуть залучені всі 

зацікавлені особи, потім це подається до відповідної комісії 

в місті Києві.  

Яременко  

Олег Володимирович 

Можемо написати: розглянути можливість торгівлю квітами, 

але не заборона. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це вже початок процедури, це будемо розглядати потім. 

Яременко  

Олег Володимирович 

Але не заборона. Слово "заборона" звучить в назві. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Буде готуватися відповідний регуляторний акт. Відповідна 

регуляторна комісія буде все це вивчати відповідно до 

чинного законодавства і всі рекомендації цієї комісії, в тому 

числі і Ви можете долучитися до цієї роботи, це півроку буде 

відбуватися, процес обговорення і тоді буде сформульовано 

так, як ми будемо голосувати.  

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження плану 

діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про розгляд електронної петиції «Визнати котів частиною екосистеми міста». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 в постійних профільних 

комісіях, загальних зборах, прошу підтримати та винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Даний проект рішення був розглянутий комісією, пройшло 

обговорення, комісія рекомендує підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розгляд електронної 

петиції «Визнати котів частиною екосистеми міста». 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення був підготовлений після вчорашніх 

загальних зборів, прошу підтримати та винести на 

голосування. Змінами передбачаємо поповнення статутного 

капіталу ЖРЕП "Житлосервіс".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія даний проект рішення не розглядала, він 

додатковий, тому на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Цей проект рішення виник в результаті роботи всіх комісій 

міської ради, в тому числі і комісії з питань ЖКГ. Нами було 

прийнято закрити це питання раз і назавжди, і воно йде в 

контексті того рішення, яке ми зараз прийняли про КРЕП 

"Центральне" і ЖРЕП "Житлосервіс". 

Зауважень та заперечень немає. Ставлю даний проект 

рішення на голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Наступне рішення про внесення змін до Статуту житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Житлосервіс» в 

новій редакції. Оскільки ми додаємо їм 700 тисяч, то 

вносимо в нову редакцію, щоб збільшити статутний капітал. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія рекомендує прийняти даний проект рішення. 
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Семеніхін 

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Москаленко Ірині Юріївні, заступнику начальника 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Це проект рішення про ці 700 тисяч і 53 тисячі по 

інвестиційній програмі. 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Тут тільки 700 тисяч. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я Вам вчора казав. 

 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Я думала, що це за рахунок вільного залишку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми вчора говорили про дві речі - 53 тисячі на інвестиційну 

програму і 700 тисяч по ЖЕКу. Цей проект рішення має 

звучати так. 

Москаленко 

Ірина Юріївна 

Добре. На виконання доручення, яке було надано на 

загальних зборах, було підготовлено проект рішення "Про 

внесення змін до бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на 2021 рік". Зміни: управлінню 

ЖКГ Конотопської міської ради передбачені планові 

призначення по КПК 7670 "Внески до статутного капіталу 

суб'єктів господарювання" в сумі 700 тисяч для ЖРЕП 

"Житлосервіс" за рахунок зменшення планових призначень 

по фінансовому управлінню Конотопської міської ради в 

частині резервного фонду. 700 тисяч підготовлено рішення 

по ЖРЕП "Житлосервіс" і 53 тисячі по програмі управління 

економіки по інвестиційній діяльності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Розглядали даний проект рішення, вчора на загальних зборах 

обговорювали, тому просимо підтримати. 

 Обговорення питання (виступали: Коханов М.О.. 

Москаленко І.Ю., Семеніхін А.Ю.). 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Левченку 

Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору кадрового 

забезпечення та з питань нагород відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Оголошую про конфлікт інтересів в даному рішенні, 

підписувати дане рішення я буду відповідно до чинного 

законодавства і голосувати не буду. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується визначити умови 

оплати праці міського голови на період повноважень та 

встановити необхідні надбавки та виплати передбачені 

чинним законодавством. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Заперечень немає, на розгляд сесії. 

 Обговорення питання (виступали: Левченко А.М., Семеніхін 

А.Ю., Беспала О.В.). 

Депутатська фракція "Слуга Народу" попрохала перерву на 

5 хвилин для обговорення питання. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

 Обговорення питання (виступали: Гланц В.А., Левченко 

А.М., Семеніхін А.Ю., Сахно О.О.). 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Надав правку до п.8 проекту рішення: "але не вище 100 

тис.грн. на рік".   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про умови оплати праці 

міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень. 

Сахно  Правка: у пункті 8 додати речення, що ліміт не повинен 
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Олександр 

Олександрович 

перевищувати 100 тисяч на рік цих перевитрат.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку, яку озвучив Олександр 

Олександрович Сахно, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8, Проти – 0, Утрим. – 13. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Сахном О.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є ще правки? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про умови оплати праці 

міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Левченку 

Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору кадрового 

забезпечення та з питань нагород відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується внести зміни до 

складу постійних комісій міської ради. Зокрема, виключити 

зі складу бюджетної комісії Семеніхіна А.Ю., виключити зі 

складу комісії з питань ЖКГ Франчука А.В. та включити 

його до комісії з питань бюджету, а також включити до 

складу постійної комісії з питань ЖКГ депутата, який набув 

повноважень Некрасова С.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Заперечень немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

складу постійних комісій міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021 (8 скликання, 2 

сесія) «Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання за 

округами та організацію прийому громадян депутатами. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається Левченку 
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Артем Юрійович Андрію Миколайовичу, завідувачу сектору кадрового 

забезпечення та з питань нагород відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Левченко  

Андрій Миколайович 

Даним проектом рішення пропонується закріпити депутата, 

який набув повноважень, Некрасова С.В. за депутатським 

округом №6 виборчого округу №1, за яким був закріплений 

Семеніхін А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Питання розглядалося на загальному засіданні, просимо 

підтримати, на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.01.2021 (8 скликання, 2 

сесія) «Про закріплення депутатів Конотопської міської 

ради 8 скликання за округами та організацію прийому 

громадян депутатами. 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

вакциною від корона вірусної хвороби COVID-19 населення Сумської області та 

міста Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Омельченку Тарасу Павловичу, голові депутатської фракції 

"Європейська Солідарність". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Вчора ми розглядали це звернення на загальних зборах і 

після ваших пропозицій ми виклали його в новій редакції: 

"Ми, депутати Конотопської міської ради висловлюємо 

велику стурбованість відсутністю конкретної інформації 

щодо того, якими саме вакцинами будуть робити щеплення 

українцям від коронавірусу, в які терміни та у якій кількості 

такі вакцини будуть поставлятися до Сумської області та 

міста Конотоп. Попри гучні заяви влади про постачання 

найкращих світових вакцин від COVID-19, Україна завезла 

на сьогодні тільки 500 тис. доз вакцини CoviShield,  

індійського аналога вакцини AstraZeneca. Ефективність 

вакцини AstraZeneca за даними медичного журналу The 

Lancet - 70.4%. III фаза клінічних випробувань для вакцини 

COVISHIELD ще не закінчена.  22 лютого 2021 року 
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Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало 

вакцину проти COVID-19 COVISHIELD для екстреного 

медичного застосування. 

Водночас майже всі європейські країни уже розпочали 

масові щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer, 

BioNTech та Moderna з ефективністю більш ніж 92 %.     В 

умовах відсутності специфічного лікування гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, широкомасштабна вакцинація 

населення є єдиною можливою опцією подолання наслідків 

пандемії. 

Відсутність повної інформації про види вакцин не 

дозволяють належним чином підготувати холодовий ланцюг 

для зберігання вакцин, відсутність інформації про дати 

поставки та кількість вакцин, які надійдуть до міста не 

дозволяє належним чином розпочати підготовку до процесу 

вакцинації.  

Тому Конотопська міська рада, як представницький орган 

територіальних громад, звертається до Президента України 

В.Зеленского, як до відповідального політика, що взяв під 

контроль отримання Україною найефективніших вакцин від 

Covid-19, та Кабінету Міністрів України щодо невідкладного 

інформування населення Сумської області та міста Конотоп 

щодо того, коли, в якій кількості та в які терміни Сумська 

область та місто Конотоп буде забезпечена якісними 

вакцинами з ефективністю більш ніж 85%.". 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дане питання розглядалося на засіданні комісії, я так 

розумію, вчора були внесені правки, прошу підтримати. 

 Обговорення питання (виступали: Коханов М.О., 

Омельченко Т.П., Семеніхін А.Ю.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 4, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення 

депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України та Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення вакциною від корона вірусної 

хвороби COVID-19 населення Сумської області та міста 

Конотоп. 
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25.Розгляд звернень, запитів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Надійшло звернення від ветеранського 

братерства.  

Середа  

Геннадій 

В'ячеславович 

(голова ГО "ЦК.Азов" 

м.Конотоп) 

 

Виступив зі зверненням до депутатів міської ради щодо 

створення Координаційної ради учасників бойових дій 

АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) воїнів АТО/ООС при Конотопській міській раді. 

Попрохав поставити дане звернення на голосування. 

(Текст звернення додається). 

 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., Середа 

Г.В., Волошко Я.О.). 

Семеніхін А.Ю. дав доручення виконавчим органам міської 

ради розробити проект даного рішення і винести його на 

розгляд сесії. 

 

Депутатський запит депутата Рошкована А.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Рошковану Андрію Георгійовичу, депутату 

міської ради. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

До депутатів Конотопської міської ради восьмого скликання 

та до мене особисто, як до голови постійної депутатської 

комісії, звернулися громадські організації учасників бойових 

дій (лист від 24.02.2021 року, додається), він зареєстрований 

сьогодні у загальному відділі з приводу створення 

Координаційної ради учасників бойових дій АТО/ООС, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів 

АТО/ООС при Конотопській міській раді до 1 квітня 2021 

року. 

Керуючись статтями 19, 21, 23 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад", статтями 26, 49 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 31 

регламенту Конотопської міської ради 8 скликання, просимо 

підготувати на чергову сесію міської ради в березні 2021 

року проекти рішень відповідно до зазначеного листа. 

Терміновість прийняття даного рішення обумовлено тим, що 

19 лютого цього року вже була сформована нова обласна 

координаційна рада учасників АТО/ООС. Таким чином,  

якщо обласною радою будуть прийняті якісь рішення про 

виділення коштів, наприклад для воїнів АТО, в рамках 

будь-якої програми, то воїни конотопці учасники АТО/ОСС 

можуть залишитися за межами даного рішення з причини, 

що нікому буде надати заявку для участі у даній програмі. 

Тому прошу депутатів підтримати мій депутатський запит. 
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 Виступив з даного питання Семеніхін А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит пана Рошкована, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит депутата Рошкована 

А.Г. 

 

Депутатський запит депутата Клименка І.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступний депутатський запит депутата Клименка Івана 

Григоровича. 

Клименко  

Іван Григорович 

Керуючись частиною першої статті 21 Закону України "Про 

статус депутатів місцевих ради", з метою контролю за 

ефективним та законним використанням бюджетних коштів, 

прошу: 

Зобов'язати голову Конотопської міської територіальної 

виборчої комісії Єзерську О.С. надати фінансовий звіт про 

використання бюджетних коштів та звіт про кількість, 

правові підстави, економічні обґрунтування залучення 

працівників до роботи ТВК, а також розмір виплаченої їм 

винагороди із наданням обґрунтування розміру виплат. 

Окремо прошу надати інформацію стосовно розміру 

виплачених премій із обґрунтуванням законних підстав 

виплати таких премій. 

 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., 

Омельченко Т.П.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний депутатський запит Клименка 

Івана Григоровича, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит депутата Клименка 

І.Г. 

 

Депутатський запит депутата Гланца В.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступний запит депутата Гланца Віталія Аркадійовича. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

У мене запит до управління ЖКГ, щоб вони підготували на 

наступну сесію план заходів з приводу встановлення 

дорожніх знаків одностороннього руху біля фонтану та 

кінотеатру "Мир", задля того, щоб спростити рух транспорту 

на тій ділянці. 

 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., 

Омельченко Т.П.). 

Семеніхін  Ставлю на голосування запит Гланца Віталія Аркадійовича, 
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Артем Юрійович прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит депутата Гланца 

В.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зауваження, заперечення по сесії є? Відсутні. 

Ми розглянули всі проекти рішень і депутатські запити, тому 

сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 


